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ค�ำน�ำผู้เขียน

THE GOAL เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการศึกษา ผมเชื่อ

ว่าสองค�านี้ถูกใช้อย่างบิดเบือนถึงข้ันว่าความหมายเดิมถูกยกย่องและน่า

พิศวงจนเกินไป ส�าหรับผม รวมไปถึงนกัวิทยาศาสตร์ทีม่ช่ืีอเสียงจ�านวนมาก 

วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เร่ืองความลับทางธรรมชาติหรือแม้แต่ความจริงเที่ยงแท้

อะไรเลย แต่เป็นเพียงวิธีที่เราใช้ตั้งสมมติฐานเพื่ออธิบายการเกิดข้ึนของ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ แบบตรงไปตรงมาและมีเหตุผล 

กฎการอนุรักษ์พลังงานในทางฟิสิกส์ไม่ใช่ความจริงเที่ยงแท้ เป็นแค่

เพียงสมมติฐานที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจ�านวนมหาศาล 

สมมติฐานดังกล่าวไม่เคยได้รับการพิสูจน์ เพราะแม้ว่าจะสามารถอธิบาย

ปรากฏการณ์ได้นับไม่ถ้วน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะน�ามาใช้ได้กับทกุอย่าง

ในทางกลับกัน สมมติฐานนี้อาจถูกพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้อง หากมีปรากฏการณ์ 

แม้เพียงหนึ่งเดียวที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสมมติฐานนั้น การพิสูจน์ว่า 

ไม่จริงนี้ไม่ได้ลดทอนความถูกต้องของสมมติฐานลง เพียงแต่เป็นการเน้น 

ให้เหน็ถึงความจ�าเป็น หรือแม้แต่การมอียูข่องสมมตฐิานอกีข้อหนึง่ทีม่คีวาม

ถูกต้องมากกว่า สมมตฐิานเร่ืองกฎการอนุรักษ์พลังงานก็เช่นกัน มนัถูกแทนที่

โดยสมมติฐานของกฎอนุรักษ์มวลและพลังงานที่ครอบคลุมและถูกต้องกว่า 

ของไอน์สไตน์ ซ่ึงสมมตฐิานของไอน์สไตน์ก็ไม่เป็นจริงพอๆ กับทีข้่อสมมตฐิาน

ก่อนหน้านี้ก็ไม่ ‘เป็นจริง’ เช่นกัน

เราจ�ากัดความหมายของวิทยาศาสตร์ให้เหลอืเพียงเป็นการรวมตวักัน

ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีม่ขีอบเขตเฉพาะเจาะจง เราอ้างถึงวิทยาศาสตร์

เมื่อต้องเก่ียวข้องกับฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา แต่ก็ควรตระหนักด้วยว่า 

มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกมากมายที่ไม่ได้อยู่ในการจัดประเภทเหล่านี้ 
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ยกตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์ที่เราพบเห็นได้ ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในอุตสาหกรรมโรงงาน ถ้าปรากฏการณ์เหล่านี้ ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ แล้วมันคืออะไรกันเล่า เราต้องการจัดสิ่งที่พบเห็นในองค์กรไปไว้

ในเรื่องแต่งแทนที่จะเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรือ

หนงัสอืเล่มนีพ้ยายามทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่า เราสามารถตัง้สมมตฐิานเลก็ๆ 

และใช้อธิบายปรากฏการณ์ของอตุสาหกรรมต่างๆ ในวงกว้างได้ ผูอ่้านสามารถ

ตดัสินได้เองว่าตรรกะของหนงัสือที่ได้มาจากข้อสนันษิฐานจากปรากฏการณ์

ที่พบเห็นได้ทุกวันในโรงงานนั้นไร้ข้อบกพร่องจนเราเรียกมันว่าสามัญส�านึก

จริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สามญัส�านกึไม่ใช่เร่ืองสามญัสักเท่าไร และเป็นส่ิง

ทีเ่รายกย่องสูงสุดเมือ่พดูถึงการสรุปเชิงเหตผุล ถ้าคณุคดิเช่นนัน้ ก็แปลว่า

คณุได้น�าเอาวิทยาศาสตร์ลงจากหอคอยงาช้างและวางไว้ในทีท่ีม่นัควรจะเป็น 

นั่นคือที่ที่พวกเราทุกคนเอื้อมถึงและน�าไปใช้ประโยชน์ได้กับสิ่งรอบตัว

ส่ิงทีผ่มพยายามจะแสดงในหนังสือเล่มนีก็้คอื เราไม่จ�าเป็นต้องมพีลงั

สมองข้ันเทพเพ่ือสร้างวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ หรือต่อยอดศาสตร์ที่มีอยู่เดิม 

เราต้องการเพียงความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอน และ 

หลีกเลี่ยงการว่ิงหนีจากมันเพียงเพราะ ‘นั่นคือวิธีที่ท�ากันมาโดยตลอด’ 

ผมกล้าพอทีจ่ะใส่เร่ืองราวการต่อสูข้องชีวิตครอบครัวลงไปในหนงัสือเล่มนีด้้วย 

เพราะคิดว่าผู้จัดการทุกคนที่หมกมุ่นกับงานจนถึงจุดหนึ่งน่าจะคุ้นเคยกับ

สถานการณ์นี้ดี ผมไม่ได้ ใส่เร่ืองพวกนี้ลงไปเพียงเพ่ือให้หนังสือเป็นที่นิยม

เพ่ิมข้ึนเท่าน้ัน แต่ผมยงัต้องการเน้นความจริงทีว่่าในแง่ของวิทยาศาสตร์แล้ว 

เรามักจะไม่ให้ความส�าคัญกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ โดยมองว่า 

มันไม่ได้เชื่อมโยงกัน
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นอกจากนี้ ผมยังพยายามที่จะแสดงถึงความหมายของการศึกษา 

ในหนังสือเล่มนี้ด ้วย ผมเช่ือหมดใจว่าวิธีเดียวที่เราจะเรียนรู ้ ได้คือ 

ผ่านกระบวนการเชิงอนุมาน ซ่ึงเป็นการแสวงหาความรู้ความจริงโดยใช้

เหตผุลในการลงข้อสรุป การป้อนข้อสรุปสดุท้ายให้แก่เราเลยไม่ใช่วิธทีีจ่ะได้

เรียนรู้ อย่างดีก็เป็นได้แค่วิธีที่พวกเราได้รับการฝึกอบรมมา นี่คือเหตุผล 

ที่ผมพยายามสื่อในหนังสือด้วยวิถีของโสเครติส ถึงโจนาห์จะมีความรู ้

ในการแก้ปัญหา แต่เขาก็กระตุ้นให้อเล็กซ์ไปค้นหาเอง ด้วยการตั้งค�าถาม

แทนที่จะให้ค�าตอบ ผมเช่ือว่าด้วยวิธีนี้ ผู ้อ่านจะสรุปค�าตอบได้ก่อนที ่

อเล็กซ์ โรโก จะหาค�าตอบได้เองเสียอีก ถ้าคุณพบว่าหนังสือเล่มนี้สนุก 

แล้วล่ะก็คุณคงจะเห็นด้วยกับผมว่านี่แหละคือวิธีให้การศึกษา เป็นวิธีที่ควร

ใช้เขียนต�าราเรยีน ซึง่ไม่ควรน�าเสนอด้วยบทสรปุ แต่วางแนวทางที่จะท�าให ้

ผูอ่้านผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงอนมุานด้วยตวัเอง ถ้าผมประสบความส�าเร็จ 

ในการท�าให้หนังสือเล่มนี้โดยเปลี่ยนมุมมองของคุณเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 

และการศึกษาไปได้แม้เพียงเลก็น้อยแล้วล่ะก็ ผมถือว่านัน่คอืรางวัลทีแ่ท้จริง

ส�าหรับผม

    อิไลยาฮู เอ็ม. โกลรัตต์
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ค�ำน�ำผู้เขียน (พิมพ์ครั้งที่ 1)

THE GOAL เป็นเร่ืองเก่ียวกับหลักการการผลิตแนวใหม่ หนังสือ

เล่มนี้เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับการที่คนเราพยายามที่จะเข้าใจว่าอะไรคือส่ิง 

ที่ท�าให้งานเดินหน้าเพื่อให้ได้การท�างานที่ดีขึ้น เมื่อคนเราได้คิดอย่างมีเหตุ

มีผลในปัญหานั้นๆ เราก็จะสามารถพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ ‘สาเหตุ

และผลกระทบ’ ระหว่างการกระท�าของเขาและผลลพัธ์นัน้ๆ ได้ ในกระบวนการ

นีเ้อง หลกัการพ้ืนฐานได้ถูกตดัออก เพ่ือช่วยให้โรงงานรอดพ้นจากการถูกปิด

และประสบความส�าเร็จในที่สุด 

ผมมองว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากการท�าความเข้าใจ 

วิถีทางของโลกและ ท�าไม มันจึงเป็นเช่นนั้น ณ เวลาหนึ่งๆ ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์เป็นเพียงสถานะของความเข้าใจของเราในส่ิงนั้นๆ ผมไม่เช่ือ

เรื่องความจริงสัมบูรณ์หรือความจริงแท้ และกลัวที่จะเชื่อเช่นนั้น เนื่องจาก

มันเป็นตัวขัดขวางการค้นหาความเข้าใจที่ดีกว่า เมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่า 

เราได้ค�าตอบสุดท้าย เมื่อนั้นความก้าวหน้า วิทยาศาสตร์ และความเข้าใจ 

ที่ดีกว่านั้นก็จะจบลง อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรท�าความเข้าใจโลกเพียงเพื่อ

ตวัมนัเองเท่าน้ัน  ผมเช่ือว่าเราควรแสวงหาความรู้เพ่ือท�าให้โลกของเราดข้ึีน

กว่าเดิม เพื่อท�าให้ชีวิตสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

มีเหตุผลหลายอย่างที่ผมเลือกวิธีอธิบายความเข้าใจหลักการผลิต 

ของผมในรูปแบบที่เป็นนวนิยาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความเข้าใจว่ามันท�างาน

อย่างไร หรือท�าไมมันถึงท�างานเช่นนั้น ประการแรก ผมต้องการท�าให ้

หลักการเหล่านี้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าท�าอย่างไร

ทีจ่ะสร้างระเบียบให้กับความยุง่เหยงิทีม่กัพบได้ในโรงงานส่วนใหญ่ ประการ

ทีส่อง ผมต้องการแสดงให้เห็นถึงพลงัของความเข้าใจนีแ้ละประโยชน์ทีเ่กิดข้ึน 

ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่เกิดขึ้นแล้วในโรงงานจริงๆ โลกตะวันตก

ไม่จ�าเป็นต้องกลายเป็นมหาอ�านาจทางอุตสาหกรรมการผลิตระดับสองหรือ
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สาม ถ้าเพยีงแต่เราเข้าใจและประยุกต์หลกัการให้ถูกต้องก็จะสามารถแข่งขัน

กับใครก็ได้ นอกจากนี้ ผมยังหวังว่าผู้อ่านจะสามารถเข้าใจความมีเหตุมีผล

และคณุค่าของหลกัการเหล่านี้ในองค์กรอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร โรงพยาบาล 

บริษัทประกันภัย หรือครอบครัวของเราทุกคน น่าจะเป็นไปได้ว่าศักยภาพ 

ในการเติบโตและการปรับปรุงอย่างเดียวกันนี้ จะสามารถท�าให้เกิดข้ึนได ้

ในทุกองค์กรด้วยเช่นกัน 

ท้ายที่สุด และส�าคัญที่สุดก็คือ ผมต้องการแสดงให้เห็นว่า เราทุกคน

สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดได้ ผมเชื่อว่าความลับของการเป็น

นักวิทยาศาสตร์ที่ดีไม่ได้อยู่ที่ก�าลังสมองของเราเท่านั้น เราทุกคนมีก�าลัง

สมองเพียงพออยู่แล้ว เพียงแต่จ�าเป็นต้องมองที่สภาพความเป็นจริง และ

คดิอย่างมเีหตผุลและแม่นย�าในสิง่ท่ีเรามองเท่านัน้ องค์ประกอบส�าคญัก็คอื

ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนระหว่างสิ่งที่เราเห็นกับวิถีที่มัน

เกิดข้ึน ความท้าทายในสมมติฐานพ้ืนฐานน้ีเองเป็นส่ิงจ�าเป็นที่จะน�าไปสู่ 

การค้นพบ แทบทุกคนที่ท�างานโรงงานอย่างน้อยๆ ก็ต้องเคยรู้สึกหงุดหงิด 

กับการใช้ค่าประสิทธิภาพต่างๆ ในบัญชีต้นทุนมาเป็นตัวควบคุมการท�างาน

ของเรา แต่ก็มีไม่ก่ีคนเท่านั้นท่ีสามารถเอาชนะได้ ความก้าวหน้าในการ

พัฒนาความเข้าใจจะส�าเร็จก็ต่อเมื่อเราท้าทายสมมติฐานพ้ืนฐานว่าโลก 

เป็นอย่างไร และท�าไมจงึเป็นเช่นนัน้ ถ้าเราเข้าใจโลกและหลกัการทีค่วบคมุ

มันแล้ว ผมก็คิดว่าเราน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น

ขอให้โชคดีในการค้นหาหลักการเหล่านี้ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจ

ใน ‘THE GOAL’ หรือ ‘เป้าหมายของตัวคุณเอง’

    อิไลยาฮู เอ็ม. โกลรัตต์
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ค�ำน�ำผู้แปลและผู้เรียบเรียง

THE GOAL เป็นหนงัสือเล่มแรกทีผ่มแปลและเรียบเรียงคร้ังแรก 

เมือ่ พ.ศ. 2532 จากค�าแนะน�าของคณุพิทยา สิทธอิ�านวย ซ่ึงมงีานอดเิรกคอื

การแปลหนังสือ ด้วยความทีคุ่ณพิทยาเห็นว่าผมจบการศกึษาด้านวิศวกรรม

อตุสาหการ และบริหารธรุกิจ

 ในตอนนัน้ ผมไม่ได้ทราบเลยว่า The Goal ได้รับการยอมรับจาก

วงการธรุกิจในสหรัฐอเมริกาอย่างมากว่าเป็นเหมอืนกับคมัภร์ีด้านการจดัการ

ที่บรรดากูรูธุรกิจกล่าวขานกัน แต่เมื่อหนังสือได้รับการตีพิมพ์ออกมาแล้ว 

ผมจึงได้รับรู้ว่า มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น 

ในสาขาวิศวกรรมอตุสาหการ หรือบริหารธรุกิจ ก�าหนดให้เป็นหนงัสอือ่านเสริม

ส�าหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง เมือ่เวลาผ่านไปหลายปีจนหนงัสือไม่ได้ถูกวางในร้านหนงัสือ ก็จะมี

นสิิต นกัศกึษา โทรมาสอบถามว่าจะสามารถซ้ือหนงัสือได้ที่ใด อย่างไรก็ตาม 

ส�านกัพิมพ์เดมิก็ไม่ได้มกีารพิมพ์คร้ังทีส่องแต่อย่างใด

 จนกระทัง่ พ.ศ. 2560 ผมได้รับการตดิต่อจากทีป่รึกษาชาวฮ่องกง

ของ Goldratt Consulting ซ่ึงเป็นบริษัททีป่รึกษาของ Dr. Eilyahu Goldratt 

ผูเ้ขียน ซ่ึงในปัจจบุนั บุตรชายของผู้เขียนดแูลอยู ่จงึท�าให้ผมได้รับทราบว่า 

Dr. Goldratt ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้าหลายปีแล้ว โดยทีป่รึกษาคนดงักล่าว 

ได้ขอให้ผมพิจารณาท่ีจะจดัพิมพ์หนงัสอืแปล The Goal อกีคร้ังหนึง่ และได้

แจ้งให้ผมรับทราบว่า ในช่วงหลายสิบปีทีผ่่านมา หนงัสอื The Goal นอกจาก

จะได้รับความนยิมในสหรัฐอเมริกาแล้ว ยงัได้รับการแปลไปทัว่โลก และยงั 

ได้รับความนิยมในประเทศผู้ผลิตส�าคัญๆ อย่างญี่ปุ่น ถึงกับมีการออกเป็น

หนงัสือในลกัษณะการ์ตนูญีปุ่่นเพ่ือให้อ่านเข้าใจง่ายได้มากข้ึน รวมถึงยงัเป็น

หนึ่งในหนังสือที่ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon แนะน�าให้ผู้บริหารของเขา

อ่าน
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มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญ แต่เมื่อ พ.ศ. 2561 ผมมีโอกาสได้กลับไป

เยือนดินแดนอิสราเอลอีกคร้ังด ้วยการไปดูงานด้าน Startup กับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�าให้ผมได้มีโอกาสพบกับบุตรสาวของ 

ผู้เขียน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเร่ืองลิขสิทธิ์ของหนังสือ และได้สรุปเร่ืองที่จะ 

จัดแปลและเรียบเรียง The Goal เป็นฉบับภาษาไทยขึ้นใหม่

ผมใคร่ขอขอบคุณ รศ. ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์ หัวหน้าภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้

สละเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องด้านวิชาการของหนังสือเล่มนี้ ขอ

ขอบคุณ คุณเจน น�าชัยศิริ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ที่ให้เกียรติในการเขียนค�านิยม ขอขอบคุณ คุณกิติพร นิมิตรบรรณสาร ที่ได้

ร่วมกันแปลและเรียบเรียง ขอบคุณ ทีมงานของส�านักพิมพ์ฟรีมายด ์ในการ

จดัท�าหนงัสือ และสุดท้ายขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ทกุท่าน ไม่ว่าจะเป็น

อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมอตุสาหการ อาจารย์ในสาขาบริหารธรุกิจ หรือแม้แต่

คณาจารย์ในสาขาการศึกษาปฐมวัย ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิทยาการต่างๆ  

ที่มีผลต่อแนวความคิดต่างๆ ของผม ที่มาถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้

    พิเชษฐ สิทธิอ�านวย

    มนีาคม 2562
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ค�ำนิยม

“THE GOAL ถือว่าเป็นหนังสือที่มีวิธีการในการน�าเสนอแนวคิด 

ในการบริหารจดัการในรูปแบบนวนิยายท่ีท�าให้ผูอ่้านสนกุไปกับเนือ้เร่ือง และ

คิดตามแนวทางที่ผู้เขียนน�าเสนอ ต่างจากต�าราทางอุตสาหกรรมอื่น และ 

นับว่าเป็นหนังสือที่คนในวงการอุตสาหกรรมจะต้องอ่าน เพ่ือน�าแนวคิด 

มาประยุกต์ใช้ ในธุรกิจของแต่ละคน” 

   เจน น�าชัยศิร ิ

   อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“THE GOAL เป็นหนังสือแสดงให้เห็นโรดแมปของการไปถึง 

‘GOAL’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการโฟกัสไปที่ Constraint ส�าคัญ 

ที่ขัดขวางเราไว้ก่อน ซ่ึงจะท�าให้เห็นผลของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 

ได้อย่างรวดเร็ว หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดวิธีการและแนวคิดดังกล่าวผ่าน

เร่ืองราวในเชิงนวนิยาย จึงท�าให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และเข้าใจ 

ได้ง่าย จึงเหมาะส�าหรับทุกคนที่ต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายและประสบ 

ความส�าเร็จ”

   รศ. ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์ 

   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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 เช้านีผ้มขับรถผ่านเข้าประตมูาตอนเจด็โมงคร่ึง ผมมองข้ามลานจอดรถ

เห็นรถเมอร์เซเดสสีแดงเลือดหมูจอดอยู่ข้างโรงงานถัดจากส�านักงานไป  

นั่นมันช่องจอด ‘ของผม’ นี่นา คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก บิล พีช  

ถึงแม้ลานจอดรถจะโล่งเพราะยังเช้ามาก และต่อให้มีช่องจอดที่ติดป้ายว่า 

‘ผูม้าตดิต่อ’ ก็เถอะ บิลจงใจจะต้องมาจอดในช่องจอดทีม่ตี�าแหน่งผมตดิอยู่ 

เขาชอบนกัเร่ืองประกาศศกัดาอย่างเป็นนยัแบบนี ้จะเป็นอะไรไปล่ะ ในเมือ่เขา

เป็นรองประธานฝ่าย ส่วนผมก็แค่ผูจ้ดัการโรงงาน เขาอยากจอดรถเมอร์เซเดส

คันนั้นตรงไหนก็ย่อมได้

  ผมจอดรถมาสด้าของตัวเองข้างๆ รถของบิล (ตรงช่องจอดที่ติดป้าย

ว่า ‘ผู้ควบคุม’) ป้ายทะเบียนที่ผมเห็นแว่บๆ ตอนเดินอ้อมรถคันนั้นท�าให้ 

ยิ่งแน่ใจว่าต้องเป็นรถของบิล เพราะเขียนว่า ‘NUMBER 1’ ทุกคนรู้ดีว่า 

นีค่อืส่ิงทีบ่ลิต้องการมาตลอด เขาหวังทีจ่ะได้นัง่ต�าแหน่งซีอโีอ ผมเองก็หวัง

อย่างนั้นเหมือนกัน แต่แย่ตรงที่ผมคงพลาดโอกาสนั้นไปเสียแล้ว

  แล้วผมก็เดินตรงไปที่ประตูทางเข้าส�านักงาน อะดรีนาลินในตัว 

พุ่งกระฉูด สงสัยจริงๆ ว่าบิลมาท�าอะไรที่นี่ ผมเริ่มหมดหวังที่จะเคลียร์งาน

ให้เสร็จในเช้านี้ ปกติผมมักจะมาเช้าเพ่ือสะสางงานที่ยังค้างอยู ่จาก 

ความยุ่งเหยงิระหว่างวัน เพราะจะได้จดัการงานให้เสร็จก่อนทีเ่สียงโทรศพัท์

1
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14 THE GOAL กระบวนการเพ่ือการปรับปรุงที่ไม่หยุดยั้ง

จะเร่ิมดงั ต่อด้วยการประชุมและความวุ่นวายต่างๆ จะตามมา แต่วันนี้ไม่ใช่

อย่างนั้นเสียแล้ว

   “คุณโรโก!” ผมได้ยินเสียงคนเรียก  

 ผมหยดุเดนิเมือ่เห็นคนสีค่นกรูกันออกมาจากประตดู้านข้างของโรงงาน 

ผมเห็นเดมป์ซีย์ หัวหน้ากะ มาร์ติเนซ ตัวแทนสหภาพแรงงาน พร้อมกับ 

คนงาน และเรย์ โฟร์แมนคุมเคร่ืองเจาะกลึงอัตโนมัติ ทุกคนแย่งกันพูด 

เดมป์ซีย์บอกผมว่าเราก�าลังมีปัญหา มาร์ติเนซโวยวายเร่ืองคนงานก�าลัง 

จะประท้วง คนงานพูดอะไรสักอย่างเหมือนว่ามีการขู่กัน เรย์ตะโกนบอกว่า

เราผลิตช้ินส่วนบ้านั่นไม่เสร็จเพราะไม่มีอะไหล่ อยู่ๆ ผมก็ตกอยู่ในวงล้อม

ของเร่ืองทั้งหมดนี้ ผมมองหน้าพวกเขา พวกเขาก็มองหน้าผม ตั้งแต่เช้า

กาแฟสักแก้วยังไม่ตกถึงท้องผมเลย

  เมื่อผมท�าให้ทุกคนใจเย็นลงพอที่จะถามว่าเกิดอะไรข้ึน ผมก็รู้ว่าบิล 

มาถึงโรงงานได้สักช่ัวโมงแล้ว เขาเดินเข้าไปในโรงงานและส่ังให้เอา 

สถานะงานของออเดอร์ลูกค้าหมายเลข 41427 มาให้ดู

  ดเูหมอืนโชคชะตาจะไม่เข้าข้าง ไม่มีใครรู้เร่ืองออเดอร์ลกูค้าหมายเลข 

41427 เลย บิลก็เลยสั่งให้ทุกคนตามเร่ืองมาให้ได้ กลายเป็นว่านี่เป็น 

ออเดอร์ใหญ่ทีเดียว แถมยังเลยก�าหนดส่งไปแล้วด้วย ซ่ึงก็ไม่ได้มีอะไร 

แปลกใหม่ ทกุอย่างในโรงงานนีเ้ลยก�าหนดส่งของไปแล้วทัง้นัน้แหละ เท่าที่

ผมเหน็ บอกได้เลยว่าออเดอร์ของโรงงานนีจ้ดัล�าดบัความส�าคญัได้ 4 ระดบั 

คือ ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด และเดี๋ยวนี้! เราไม่สามารถจัดส่งของตาม 

ออเดอร์ได้เลย

  ทันทีที่พบว่าออเดอร์ 41427 ไม่มีทีท่าว่าจะส่งของได้ บิลก็เริ่มเล่นบท

เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตาม เขาว่ิงพล่านพลางตะโกนส่ังงานเดมป์ซีย์ แล้ว 

ช้ินส่วนที่ต้องการเกือบทั้งหมดก็พร้อมและกองรออยู่ แต่ยังประกอบไม่ได้ 

เพราะมช้ิีนส่วนย่อยบางช้ินยงัไม่เสร็จ ต้องไปผ่านกระบวนการบางอย่างก่อน 

ถ้าคนงานไม่มีอะไหล่ก็ประกอบไม่ได้ ถ้าประกอบไม่ได้ก็จัดส่งไม่ได้ 

เป็นธรรมดา  
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  พวกเขามาพบว่าช้ินส่วนทีจ่ะน�าไปประกอบเป็นช้ินส่วนย่อยทีข่าดไปนัน้ 

ยงักองรอควิการผลติอยู่ทีเ่คร่ืองจกัรอตัโนมตัเิคร่ืองหนึง่ แต่พอไปทีแ่ผนกนัน้ 

ช่างเคร่ืองไม่ได้เซตให้ผลิตช้ินส่วนเจ้าปัญหา แต่กลับก�าลังจัดการกับงาน

ประเภท ‘เดี๋ยวนี้!’ ซึ่งใช้ผลิตสินค้าตัวอื่น

  บลิไม่สนใจอะไรกับไอ้งาน ‘เดีย๋วนี!้’ สิง่เดยีวทีเ่ขาใส่ใจคอืการส่งออเดอร์ 

41427 ออกจากโรงงาน เขาบอกให้เดมป์ซีย์ส่ังเรย์ซ่ึงเป็นโฟร์แมน ให้ไป

บอกหวัหน้าช่างเคร่ืองให้วางมอืงานอืน่ซะ แล้วเตรียมผลติช้ินส่วนทีข่าดอยู่

ของออเดอร์ 41427 หัวหน้าช่างเคร่ืองมองหน้าเรย์ มองหน้าเดมป์ซีย์  

มองหน้าบิล โยนประแจลงพื้น พร้อมกับบอกว่าทุกคนบ้ากันไปหมดแล้ว  

เขากับผู้ช่วยใช้เวลาช่ัวโมงคร่ึงในการเซตเคร่ืองเพ่ือเตรียมผลิตช้ินส่วนอื่น

ทีท่กุคนต้องการแทบเป็นแทบตาย ถึงตอนนีจ้ะให้ลมืมนัไปซะ แล้วเซตเคร่ือง

ส�าหรับช้ินส่วนอกีตวัหนึง่แทนเน่ียนะ ช่างหวัมนัเถอะ! บลิซ่ึงปกตชิอบท�าตวั

เป็นนกัการทตู เดนิผ่านหวัหน้างานและโฟร์แมนไปบอกหวัหน้าช่างเคร่ืองว่า 

เขาจะโดนไล่ออกถ้าไม่ท�าตามที่สั่ง มีการประคารมกันไปมา ช่างเครื่องขู่ว่า

จะผละงาน เท่านั้นเองเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานก็โผล่มา ทุกคนหัวเสีย ไม่มี

ใครท�างาน ถึงตอนน้ีผมมีคนอารมณ์เสียสี่คนรุมล้อมอยู่ตั้งแต่เช้า หน้า

โรงงานที่ไม่มีการเดินเครื่อง  

 “แล้วตอนนี้บิล พีช อยู่ที่ไหน” ผมถาม

  “เขาอยู่ในห้องท�างานคุณ” เดมป์ซีย์ตอบ

  “โอเค ไปแจ้งเขาหน่อยว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยด้วย” ผมบอก  

 เดมป์ซีย์คงนึกขอบคุณผมอยู่ในใจขณะผลุนผลันไปที่ประตูส�านักงาน 

ผมหันกลับมาที่มาร์ติเนซและคนงานซ่ึงจริงๆ แล้วเป็นช่างเคร่ือง ผมบอก

พวกเขาว่า ตราบใดที่ผมยังเกี่ยวข้องอยู่จะไม่มีการไล่ออกหรือพักงาน เรื่อง

ทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจผิด ตอนแรกมาร์ติเนซไม่ค่อยจะพอใจเท่าไร 

ช่างเคร่ืองพูดเหมอืนอยากได้ค�าขอโทษจากบลิ แต่ผมจะไม่เข้าไปยุง่ในส่วนนัน้

หรอก เพราะผมรู้มาว่ามาร์ตเินซเองก็ไม่มอี�านาจส่ังให้มกีารประท้วงหยดุงาน 
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เลยบอกไปว่าถ้าสหภาพแรงงานต้องการยื่นค�าร้องก็ได้เลย บ่ายนี้ผมยินด ี

จะไปคุยกับคุณไมค์ โอดอนเนล ประธานสหภาพท้องถ่ินให้ เราจะจัดการ 

กับทุกเร่ืองเมื่อถึงเวลา มาร์ติเนซยอมตกลง เพราะรู้ว่าเขาท�าอะไรไม่ได ้

มากไปกว่านี้ก่อนที่จะได้คุยกับคุณโอดอนเนล จากนั้นเขากับคนงานจึงยอม 

เดินกลับเข้าไปในโรงงาน 

  “ให้คนงานกลับไปท�างานได้แล้ว” ผมบอกเรย์

  “ได้ครับ แต่... เอ่อ... เราควรจะท�างานไหนก่อนล่ะครับ” เรย์ถาม 

“งานที่เซตเครื่องไว้แล้ว หรืองานที่บิลต้องการ”

  “งานที่บิลต้องการสิ” ผมบอกเขา

  “ครับ แต่ที่เซตเครื่องไว้แล้วก็จะเสียไปเฉยๆ นะครับ” เรย์กล่าว

  “ก็ให้มนัเสียไป” ผมบอกเขา “เรย์ ผมไม่รู้ด้วยซ�า้ว่าตอนนีส้ถานการณ์  

เป็นยังไง แต่การที่บิลมาที่นี่คงต้องมีเรื่องด่วนอะไรสักอย่าง ฟังดูมีเหตุผล 

ไม่ใช่เหรอ”

  “ครับ” เรย์กล่าว “ผมแค่อยากรู้ว่าจะต้องท�ายังไง”

  “เอาเถอะ ผมรู้ว่าคุณแค่ตกอยู่ในสถานการณ์พวกนี้” ผมพูดให้เขา 

รู้สึกดีขึ้น “รีบไปเซตเครื่องดีกว่า จะได้เริ่มผลิตอะไหล่ชิ้นนั้นกัน”

  “ครับ” เขาพูด  

  ในอาคาร เดมป์ซีย์เดนิสวนกับผมเพ่ือกลบัไปทีโ่รงงาน เขาเพิง่ออกมา

จากห้องท�างานของผมด้วยท่าทางรีบร้อน พอเห็นผม เขาก็ส่ายหัว  

 “โชคดีนะ” เขาท�าปากขมุบขมิบ  

 ประตูห้องท�างานของผมเปิดอ้าอยู่ ผมเดินเข้าไปในห้อง และเขาก็อยู่

ตรงนั้น บิล พีช นั่งอยู่ที่โต๊ะท�างานของผม เขาเป็นผู้ชายอ้วนเตี้ยหุ่นเหมือน

ถังเบียร์ ผมหนาสีดอกเลา สีของดวงตาเข้ากับสีผม พอผมวางกระเป๋า

เอกสารลง ตาคูน่ัน้ก็จ้องเขมง็มาทีผ่มเหมอืนกับจะบอกว่า เร่ืองใหญ่แน่ๆ โรโก

  “เอาล่ะ บิล เกิดอะไรขึ้น” ผมถาม

   “เรามีเรื่องต้องคุยกัน นั่งลงสิ” เขากล่าว
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   “ผมก็อยากนั่งอยู่หรอก แต่ตอนนี้คุณนั่งเก้าอี้ผมอยู่” ผมตอบออกไป

แม้ว่ามันจะฟังดูใช้ค�าพูดผิดไปเสียหน่อย

  “อยากรู้เหรอว่าท�าไมผมถึงมาที่น่ี” เขาพูด “ก็มาช่วยกู้หน้าเยินๆ 

ของคุณไว้ยังไงล่ะ”

    “แต่จากที่ผมเห็น ผมว่าคุณมาเพ่ือท�าลายความสัมพันธ์ระหว่างผม 

กับคนงานมากกว่านะ” ผมบอกเขา

   เขามองตรงมาทีผ่มก่อนจะพูดข้ึนว่า “ถ้าคณุไม่ลงมอืท�าอะไรบางอย่าง 

ในโรงงานละก็ คุณจะไม่เหลือคนงานให้ต้องห่วงอีกเลย เพราะคุณจะไม่มี

โรงงานนี้ให้ห่วงอีกต่อไป เอาเข้าจริงแล้ว คุณอาจจะไม่มีงานให้ห่วงอีกเลย 

ก็ได้อเล็กซ์”

  “เอาล่ะ ช้าก่อน ใจเย็นๆ” ผมพูด “มาคุยกันก่อนดีกว่า ออเดอร์นี้ 

มีปัญหาอะไร”  

 เร่ืองเร่ิมจากที่บิลเล่าว่าเมื่อคืนราวส่ีทุ่ม เขาได้รับโทรศัพท์จากบัคก้ี 

เบิร์นไซด์ ประธานบริษัทลูกค้าที่เก่าแก่และรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของยูนิโค 

ดูเหมือนบัคก้ีจะเดือดดาลมากเมื่อรู้ว่าออเดอร์หมายเลข 41427 ของเขา

ล่าช้ามาเจด็สัปดาห์แล้ว ก็เลยบ่นบลิหูชาอยูเ่ป็นช่ัวโมง เร่ืองของเร่ืองคอืบคัก้ี

เส่ียงเอางานช้ินนีม้าให้เราทัง้ทีค่นอืน่บอกให้เขาไปส่ังกับบริษัทคูแ่ข่งของเรา 

เขาเพ่ิงไปกินมือ้ค�า่กับลกูค้าแล้วก็ถูกรุมเล่นงานเพราะส่งของล่าช้า ซ่ึงก็เป็น

เพราะเราส่งช้านั่นเอง บัคก้ีก็เลยโกรธ (และอาจจะก�าลังกร่ึมๆ ด้วย) บิล

ท�าให้เขาสงบลงได้ด้วยการสัญญาว่าจะลงมาจัดการเร่ืองนี้ด้วยตัวเองและ

รับประกันว่าจะส่งของให้ได้ภายในเย็นนี้ ไม่ว่าจะต้องย้ายภูเขากี่ลูกก็ตาม

  ผมพยายามบอกบิลว่า จริงอยู่ที่ความผิดพลาดเร่ืองออเดอร์นี้เป็น 

ความผดิของเราเตม็ๆ และผมรับปากว่าจะลงมาดแูลเอง แต่เช้านีเ้ขาถึงกับ

ต้องมาที่นี่และป่วนไปทั้งโรงงานด้วยหรือ

  เขาถามว่า เมื่อคืนนี้ผมไปอยู่ที่ไหนมาตอนเขาพยายามโทรศัพท์หาผม

ทีบ้่าน ภายใต้สถานการณ์อย่างนี ้ผมคงบอกเขาไม่ได้ว่าผมเองก็มชีีวิตส่วนตวั
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เหมอืนกัน บอกไม่ได้ว่าผมปล่อยให้โทรศพัท์ดงัสองคร้ังแรกนัน้ เพราะก�าลงั

ทะเลาะกับภรรยาอยู ่ซ่ึงก็แปลกเพราะเราทะเลาะกันด้วยเร่ืองทีผ่มใส่ใจเธอ

น้อยเกินไป และพอโทรศัพท์ดังคร้ังที่สาม ผมไม่ได้รับสายเพราะเราก�าลัง

คืนดีกันอยู่

  ผมตัดสินใจบอกบิลไปว่าผมกลับบ้านดึก เขาไม่ได้เซ้าซ้ีประเด็นนี้  

แต่ถามผมว่าท�าไมถึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้ึนในโรงงานของตัวเอง เขาเบื่อ 

ที่จะได้ยินลูกค้าโวยวายเรื่องส่งของช้า ท�าไมผมจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ 

  “อย่างหนึ่งที่ผมรู้ก็คือ” ผมบอกเขา “หลังจากที่คุณให้เราปลดคนงาน 

ออกระลอกที่สองเมื่อสามเดือนที่แล้ว พร้อมกับค�าส่ังให้รัดเข็มขัดอีก  

20 เปอร์เซ็นต์ การที่สามารถส่งของได้ตรงเวลาก็ถือว่าบุญมากแล้ว”

  “อัล” เขาพูดเสียงเบา “ผลิตสินค้าบ้าๆ นี่ออกมาซะ ได้ยินไหม”

  “งั้นก็เพิ่มคนงานให้ผมสิ” ผมบอกเขา

  “คณุมคีนงานมากพอแล้ว ดตูวัเลขประสทิธิภาพของคณุสิ ให้ตายเถอะ  

คณุยงัมช่ีองให้ปรับปรุงได้อกีนะอลั” เขากล่าว “อย่ามาคร�า่ครวญกับผมเร่ือง

คนไม่พอ จนกว่าจะท�าให้ผมเห็นว่าคุณใช้คนที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ”  

  ผมขยับจะพูดต่อแต่บิลยกมือให้ผมหุบปาก เขาลุกเดินไปปิดประตู  

ตายละวา ผมคิด

    “นั่งลงสิ” เขาหันมาบอกผม

   ผมยืนตลอดเวลาที่ผ่านมา จึงทรุดลงนั่งที่เก้าอี้ส�าหรับแขกหน้าโต๊ะ  

ส่วนบิลเดินกลับมานั่งหลังโต๊ะท�างานของผม

  “ฟังนะ อลั เถียงกันเร่ืองนีก็้เสียเวลาเปล่าๆ อ่านรายงานผลการด�าเนนิ 

งานฉบับล่าสุดของคุณก็รู้เรื่องหมดแล้ว” บิลพูด

 “ก็จริง คุณพูดถูก ประเด็นคือการส่งของตามออเดอร์ของเบิร์นไซด์”

 บิลระเบิดอารมณ์ “ให้ตายสิ ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ออเดอร์ของเบิร์นไซด์! 

นั่นมันแค่อาการของปัญหาที่นี่ต่างหากล่ะ คุณคิดว่าผมถ่อมาถึงนี่แค่เพ่ือ 

เร่งออเดอร์ที่ค้างอยู่อย่างนั้นเหรอ คิดว่าผมคงว่างมากงั้นสิ ผมมาที่นี่เพ่ือ
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จดุไฟในตวัคณุและทุกคนในโรงงานนี ้นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเร่ืองการบริการลกูค้า 

แต่โรงงานของคุณก�าลังขาดทุน”

 เขาหยุดพูดไปช่ัวขณะหนึ่ง เหมือนก�าลังจะปล่อยให้บรรยากาศซาลง 

แต่แล้ว “ปัง!” เขาใช้ก�าปั้นทุบโต๊ะและชี้นิ้วมาที่ผม

 “ถ้าคุณจัดการให้ส่งของตามออเดอร์ไม่ได้” เขาพูดต่อ “ผมจะท�าให้ดู 

ว่าต้องท�ายังไง แล้วถ้าคุณยังท�าไม่ได้อีกละก็ ‘คุณ’ หรือ ‘โรงงานนี้’ ก็ไม่ม ี

ประโยชน์อีกต่อไป”

  “เดี๋ยวก่อนนะ บิล”

  “ให้ตายสิ เดีย๋วเดยีวก็ไม่ได้!” เขาค�าราม “ผมไม่มเีวลาส�าหรบัค�าแก้ตัว 

อีกแล้ว และก็ไม่ต้องการค�าอธิบายด้วย ผมต้องการผลงาน ผมต้องการ 

ส่งของ ผมต้องการรายได้!”

  “เรื่องนั้นผมรู้”

  “ส่ิงที่คุณอาจจะไม่รู้ก็คือ แผนกนี้ก�าลังเผชิญกับการขาดทุนอย่างที ่

ไม่เคยเป็นมาก่อน เราก�าลงัดิง่ลงเหวจนอาจจะกลบัข้ึนมาไม่ไหว โรงงานคณุ

นั่นแหละที่เป็นสมอถ่วงเราลงไป”

 ผมรู้สกึหมดแรงเลยถามออกไปอย่างเหนือ่ยอ่อนว่า “เอาล่ะ คณุต้องการ

อะไรจากผมกันแน่ ผมมาอยูท่ีน่ี่ได้หกเดอืน ยอมรับว่าตัง้แต่ผมมาอยู ่แทนที่

จะดีขึ้นกลับแย่ลง แต่ผมก็ท�าเต็มที่แล้ว”

  “ถ้าคุณอยากรู้ค�าตอบจรงิๆ ละก็ จะบอกให้นะอลั คณุมเีวลาสามเดอืน

ที่จะพลิกฟื้นที่นี่” บิลพูด

  “แล้วถ้าเกิดท�าไม่ได้ตามเวลานั้นล่ะ” ผมถาม

  “ผมจะเอาเร่ืองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ปิดโรงงาน”  

เขาพูด 

 ผมน่ังน่ิงพูดอะไรไม่ออกอยูต่รงนัน้ นีเ่ป็นเร่ืองทีเ่ลวร้ายกว่าเร่ืองไหนๆ 

ที่ผมคาดว่าจะได้ยินในเช้านี้ แต่ก็ไม่ถึงกับน่าแปลกใจหรอก ผมเหลือบมอง

ออกไปนอกหน้าต่าง คนงานกะแรกก�าลังทยอยขับรถมาจอดในลานจอดรถ  
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พอผมหนักลับมา บิลก็ลกุข้ึนยนืและเดนิอ้อมโต๊ะมานัง่ทีเ่ก้าอีข้้างผม โน้มตวั

มาข้างหน้า ได้เวลาพูดปลุกใจแล้วสินะ 

  “อัล ผมรู้ดีว่าสถานการณ์ที่ตกทอดมาถึงคุณไม่ใช่ส่ิงที่ดีที่สุดหรอก 

ผมมอบหมายงานนี้ให้คุณเพราะคิดว่าคุณคือคนที่สามารถเปลี่ยนโรงงานนี้

จากไอ้ข้ีแพ้เป็น... เอ่อ อย่างน้อยๆ ก็ผู้ชนะตัวเล็กๆ ได้ และผมก็ยังคิด 

อย่างนั้นอยู่นะ แต่ถ้าคุณต้องการก้าวหน้าในบริษัทนี้ คุณต้องมีผลงาน”

  “แต่ผมต้องการเวลานะบิล”

  “เสียใจด้วย คุณมีเวลาแค่สามเดือน แต่ถ้าทุกอย่างเลวร้ายลงไปอีก

ละก็ ผมอาจจะให้เวลาคุณนานขนาดนั้นไม่ได้นะ”

  ผมนั่งอยู่ตรงนั้นขณะที่บิลเหลือบมองนาฬิกาแล้วลุกข้ึนยืน จบการ

สนทนา

  “ถ้ากลับตอนนี้ ผมจะเข้าประชุมไม่ทันแค่ประชุมเดียว” เขาพูด

  ผมลุกขึ้นยืน ในขณะที่เขาเดินไปที่ประตู

 เขาหันมาขณะมือจับที่ลูกบิดประตู พูดพลางยิ้มจนเห็นไรฟัน “ผมช่วย

กระตุน้คนแถวนี้ให้คณุแล้ว เราคงไม่มปัีญหาทีจ่ะส่งออเดอร์ของบคัก้ีได้ทนั

วันนี้ใช่ไหม”

  “ครับ” ผมพูด

  “ดี” เขาพูดพลางขยิบตาขณะเปิดประตูออกไป  

  นาทีต่อมา ผมมองออกไปนอกหน้าต่างขณะที่บิลข้ึนรถเมอร์เซเดส  

และขับไปยังประตูใหญ่

 สามเดือน ในหัวผมมีแต่ค�านี้

  ผมจ�าไม่ได้ว่าหันกลับจากหน้าต่างตั้งแต่เมื่อไร ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไป 

นานแค่ไหน จู่ๆ ก็มารู้สึกตัวว่าก�าลังนั่งอยู่ที่โต๊ะท�างานและจ้องออกไปใน 

ความว่างเปล่า ผมตัดสินใจจะออกไปดูด้วยตัวเองว่าเกิดอะไรข้ึนที่โรงงาน

กันแน่ จากนั้นก็คว้าหมวกและแว่นนิรภัยจากบนช้ันและเดินออกจากห้อง 

ผ่านหน้าเลขานุการของผม
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 “ฟราน ผมจะออกไปที่โรงงานหน่อยนะ” ผมบอกเธอขณะเดินผ่าน

  ฟรานเงยหน้าจากจดหมายที่ก�าลังพิมพ์อยู่แล้วยิ้ม

  “ค่ะ” เธอพูด “อ้อ เมื่อเช้าฉันเห็นรถจอดอยู่ในช่องจอดของคุณ  

ใช่ของคุณบิลไหมคะ”

  “ใช่”

 “รถสวยเชียว” เธอพูดพลางหวัเราะ “เหน็คร้ังแรกนกึว่ารถคณุซะอกี”

 ผมหัวเราะขึ้นมา เธอเอนตัวข้ามโต๊ะท�างานมา

  “รถแบบนั้นราคาสักเท่าไรคะ” เธอถาม

 “ผมก็ไม่รู้ราคาเป๊ะๆ นะ แต่น่าจะราวๆ หกหมื่นดอลลาร์” ผมบอกเธอ

 ฟรานกลั้นลมหายใจ “พูดเป็นเล่นน่ะ เท่าไรนะคะ ไม่รู้เลยนะนี่ว่ารถ

จะแพงได้ขนาดน้ี สงสัยฉนัคงไม่ได้เปลีย่นรถเชฟเวตต์ของฉนัเป็นรถแบบนัน้

เร็วๆ นี้แน่เลยค่ะ” เธอหัวเราะแล้วหันไปพิมพ์งานต่อ 

 ฟรานเป็นผู้หญิงที่ ‘โอเค’ ทีเดียว เธออายุเท่าไรน่ะเหรอ เดาว่าน่าจะ

สักสี่สิบต้นๆ มีลูกวัยรุ่นสองคนที่ยังต้องหาเลี้ยง สามีเก่าเป็นคนติดเหล้า  

ทั้งคูห่ยา่กนันานแลว้ ตัง้แตน่ัน้มาเธอก็ไมข้่องเกีย่วกบัผูช้ายอีกเลย แทบจะ

ไม่ข้องเก่ียวน่ะ ฟรานเล่าให้ผมฟังเองในวันทีส่องทีผ่มมาท�างานทีน่ี ่ผมชอบ

เธอนะ งานของเธอก็ถูกใจผม เราจ่ายค่าจ้างให้เธออย่างงาม อย่างน้อย 

ก็ตอนนี้ แต่เธอมีเวลาเหลืออีกสามเดือน

  การเข้าไปในโรงงานเหมอืนเข้าไปในสถานทีท่ีซ่าตานแต่งงานกับนางฟ้า

เพือ่เสกเวทมนตร์สีเทา ผมรู้สกึอย่างนัน้มาตลอด ทกุอย่างรอบตวัทัง้น่าเบือ่

และน่าพิศวง ผมมักจะพบว่าโรงงานผลิตเป็นสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

แม้เพียงแค่เห็น แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างผมหรอก

  พอก้าวผ่านประตสูองชัน้ทีก้ั่นระหว่างส�านกังานกับโรงงาน โลกทัง้หมด

ก็เปลี่ยนไป เหนือศีรษะเป็นแผงไฟที่ห้อยลงมาจากโครงหลังคา ทุกอย่าง 

ถูกสาดโดยสีส้มของแสงโซเดียมไอโอไดด์ กรงเหล็กขนาดใหญ่ซ่ึงยาว 

เรียงราย เต็มไปด้วยถังและกล่องใส่ช้ินส่วนและวัสดุส�าหรับทุกอย่าง 
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ทีเ่ราผลติวางกองสูงจากพ้ืนจดเพดาน ในช่องทางเดนิเลก็ๆ ระหว่างช้ันสองช้ัน 

มีคนงานนั่งอยู ่ในกระเช้ารถยกที่ ว่ิงไปมาตามแนวรางเพดาน บนพ้ืน 

มีเหล็กม้วนมันเงาก�าลังเคล่ือนเข้าไปในเคร่ืองจักรที่ส่งเสียงดัง ‘คะ-ช้ิง’ 

เกือบตลอดเวลา

  ความจริงแล้วโรงงานเป็นเพียงห้องใหญ่ๆ ห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วย

เคร่ืองจกัรและถูกจดัเป็นบล็อกๆ แต่ละบล็อกถูกแยกด้วยทางเดนิ เคร่ืองจกัร

ส่วนใหญ่มีสีสันสดใสเหมือนสีตามเทศกาลเฉลิมฉลอง ไม่ว่าจะเป็นส้ม ม่วง 

เหลือง ฟ้า ตัวเลขสีแดงสว่างออกมาจากหน้าปัดดิจิทัลของเคร่ืองจักร 

รุ่นทันสมัย แขนหุ่นยนต์ก�าลังโยกย้ายไปตามโปรแกรม 

  ส่ิงที่ดูเหมือนจะถูกซ่อนอยู่ตามเคร่ืองจักรในจุดต่างๆ ก็คือคนงาน  

พวกเขาหันมามองเมื่อผมเดินผ่านไป บางคนก็โบกมือให้ ผมโบกตอบ  

คนงานชายร่างยักษ์ขับรถกอล์ฟไฟฟ้าที่ส่งเสียงครวญครางผ่านผมไป  

กลุ่มคนงานหญิงที่โต๊ะยาวก�าลังง่วนกับสายไฟสีรุ้ง คนงานชายในชุดหมี

ขะมุกขะมอมขยับหน้ากากของตัวเองก่อนจะจุดหัวเช่ือม หลังกระจก 

มีคนงานหญิงผมแดงร่างอวบกดปุ่มที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่แสดงผลหน้าจอ

เป็นสีเหลืองอ�าพัน

  ปนไปกับภาพที่เห็นก็คือเสียง เป็นเสียงที่ดังต่อเนื่องจากเสียงหึ่งๆ  

ของพัดลมมอเตอร์ ลมในเคร่ืองระบายอากาศฟังเหมือนเสียงลมหายใจ 

ที่ไม่มีวันส้ินสุด นานๆ ทีจะมีเสียงตูมของอะไรสักอย่างที่ไม่รู ้ท่ีมาที่ไป  

ข้างหลงัผมมเีสียงกระดิง่เตอืนภยัดงัเมือ่ป้ันจัน่เหนอืศรีษะเคลือ่นมาตามราง  

เสียงรีเลย์ดังคลิก เสียงไซเรนโหยหวน เสียงพูดจากระบบเสียงตามสาย 

เหมอืนเสียงของพระผูเ้ป็นเจ้า ส่งเสียงเป็นพักๆ และฟังไม่รู้เร่ือง แต่ดงักลบ

ทุกสิ่ง

  แม้ว่าจะมเีสียงเอด็องึเหล่านี ้แต่ผมก็ยงัได้ยนิเสยีงผวิปาก พอหนักลบั

ไปดูก็เห็นร่างร่างหนึ่งที่จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก บ๊อบ โดโนแวน ก�าลัง

เดินอยู่ในช่องทางเดินห่างไปไกลพอควร คุณอาจจะเรียกเขาว่ามนุษย์ภูเขา
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ก็ได้ เพราะเขาสูงถึง 193 เซนติเมตร หนักราวๆ 110 กิโลกรัม ลงพุงแบบ 

คนอ้วนเบียร์ จะบอกว่าเขาหล่อที่สุดในโลกก็คงจะไม่ได้ ผมว่าช่างตัดผม 

ของเขาคงเคยฝึกในหน่วยทหาร เขาเป็นคนพูดมะนาวไม่มีน�้าสักเท่าไร  

ผมสงสัยว่านั่นเป็นเร่ืองที่เขาภูมิใจ แต่ถึงเขาจะมีแง่มุมที่กระด้างบ้าง  

ซึ่งเจ้าตัวคอยระวังอยู่ แต่บ๊อบก็เป็นคนดี เขาเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตมาเก้าปี

แล้ว ถ้าอยากได้อะไรละก็ ให้บอกบ๊อบ ถ้าครั้งแรกผ่าน ครั้งต่อไปคุณก็แค่

เอ่ยปาก งานก็จะส�าเร็จด้วยดี

  กว่าเราจะเดินมาเจอกันใช้เวลาประมาณนาทีกว่าๆ พอเดินเข้าไปใกล้

ผมก็เห็นว่าเขาไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไร ซึ่งก็ไม่ต่างจากผมนักหรอก  

 “สวัสดีครับ” บ๊อบทัก

  “ดไีม่ดก็ีไม่แน่ใจนะ” ผมพูด “ได้ยนิเร่ืองแขกทีม่าเมือ่เช้าแล้วใช่ไหม”

  “ครับ พูดกันไปทั่วโรงงาน” บ๊อบบอก

  “งั้นก็คงรู้แล้วสินะว่าต้องส่งของออเดอร์ 41427 ด่วน” ผมบอกเขา

  เขาเริ่มเปลี่ยนสีหน้า “ผมอยากคุยกับคุณเรื่องนี้แหละ”

  “ท�าไม เกิดอะไรขึ้น”

  “ไม่รู้คุณรู้เร่ืองหรือยัง แต่โทนี่ หัวหน้าช่างเคร่ืองที่บิลตะโกนใส่หน้า 

เขาลาออกไปเมื่อเช้านี้” บ๊อบว่า

  “ให้ตายสิ” ผมพึมพ�า

  “ผมคงไม่ต้องบอกคุณนะว่าคนงานแบบนั้นไม่ได้หากันได้ง่ายๆ หาคน

มาแทนยากล่ะทีนี้” บ๊อบพูด

  “เอาเขากลับมาได้ไหม”

  “เราอาจจะไม่อยากได้เขากลับมาก็ได้นะ” บ๊อบพูด “ก่อนจะออก  

เขาเซตเคร่ืองตามทีเ่รย์ส่ัง ตัง้ค่าให้เคร่ืองจกัรท�างานอตัโนมตั ิเร่ืองของเร่ือง

คอื เขาไม่ได้ขันนอตสองตวั ตอนนีช้ิ้นส่วนของเคร่ืองกระจายเตม็พ้ืนไปหมด”

  “เราต้องทิ้งอะไหล่กี่ชิ้น”

  “ไม่เท่าไรครับ เพิ่งจะเดินเครื่องไปแป๊บเดียว”
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  “แล้วจะมีพอผลิตออเดอร์นั้นไหม” ผมถามเขา

  “ผมต้องเช็กก่อนครับ” เขาพูด “ปัญหาตอนนี้อยู่ที่เครื่องจักรขัดข้อง 

น่าจะต้องใช้เวลาสักพัก”

  “เครื่องไหนเนี่ย” ผมถาม

  “เอ็นซีเอ็กซ-์10” เขาบอก

  ผมหลับตาลง รู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆ ล้วงเข้ามาขย�าท้อง ทั้งโรงงาน 

มีเครื่องจักรประเภทนี้อยู่เครื่องเดียว ผมถามบ๊อบว่าเสียหายแค่ไหน 

 “ผมไม่รู้ครับ มีอะไรหักคร่ึงกองอยู่ตรงนั้น ตอนนี้เราก�าลังโทรหา

โรงงานผลิตอยู่” เขาบอก

  ผมเร่ิมซอยเท้าอย่างรีบเร่ง อยากเห็นกับตาตัวเอง คุณพระช่วย  

เราก�าลังอยู่ในหายนะหรือนี่ ผมเหลือบไปมองบ๊อบซึ่งพยายามก้าวให้ทันผม

  “คุณคิดว่าเป็นการจงใจแกล้งไหม” ผมถาม

  บ๊อบท�าหน้าแปลกใจ “พูดยาก ผมว่าหมอนัน่แค่ก�าลังโมโหจดั สตสิตงั

หายหมด งานเลยพลาด”  

 ผมรู้สึกหน้าร้อนฉ่า มือเร่ิมหายเย็นแล้ว ตอนนี้ผมโมโห บิล พีช 

มากจนนกึภาพตวัเองโทรศัพท์ไปตะโกนใส่หเูขา เป็นความผดิของเขา ในหวั

ผมมีภาพของเขา ผมเห็นเขานั่งที่โต๊ะท�างานของผม ได้ยินเสียงเขาพูดว่า  

‘ผมจะท�าให้ดูว่าต้องท�ายังไงจึงจะส่งออเดอร์ได้ทัน’ แหงล่ะบิล คุณท�าให้ 

ผมดูจริงๆ นั่นแหละ
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 แปลกไหมล่ะ ขณะที่คุณรู้สึกว่าโลกก�าลังถล่มทลาย คนอื่นรอบตัว 

กลับดูมั่นคงดั่งขุนเขา คุณไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมคนเหล่านั้นถึงไม่กระทบ

กระเทือนอะไรบ้างเลยกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ ราวหกโมงคร่ึง ผมหลบฉาก 

ออกมาจากโรงงาน มุง่หน้ากลบับ้านเพ่ือกินอาหารเยน็ พอผ่านเข้าประตบู้าน 

จูลี่ก็เงยหน้าจากโทรทัศน์

 “กลับมาแล้วเหรอ” เธอกล่าว “ชอบทรงผมใหม่ของฉันไหมคะ”

 เธอหันศีรษะไปมา จากผมสีน�้าตาลเส้นหนาตัดตรง ตอนนี้กลายเป็น

ก้อนหยิกหย็อง แถมสีก็ยังไม่เสมอกันทั้งหัว แต่ไล่สีอ่อนเป็นจุดๆ

 “ชอบ สวยดี” ผมตอบโดยอัตโนมัติ

 “ช่างบอกว่ามันท�าให้ตาของฉันเด่นข้ึนมา” เธอบอกพลางกะพริบตา 

ที่มีขนตางอนยาวใส่ผม ตากลมโตสีฟ้าของจูลี่ไม่เห็นจะต้องการ ‘ท�าให้เด่น’ 

ในความเห็นของผม แต่นั่นแหละ ผมจะไปรู้อะไร

 “สวยดี” ผมกล่าว

 “ว้า คุณดูไม่ตื่นเต้นเลย”

 “โทษที วันนี้ผมเจอแต่เรื่องแย่ๆ ทั้งวัน”

 “โธ่ ทีรั่ก” เธอพูด “แต่ฉนัมไีอเดยีดีๆ  นะคะ ท�าไมเราไม่ออกไปกินข้าว

ข้างนอกกัน คุณจะได้ลืมเรื่องพวกนี้ซะ”

2
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 ผมส่ายศีรษะ “ไม่ได้หรอก ผมต้องรีบหาอะไรกินแล้วกลบัไปทีโ่รงงานอกี”

 จูลี่ลุกขึ้นยืนเท้าสะเอว ผมสังเกตว่าเธอสวมชุดใหม่

 “คณุนีต่ลกใช้ได้เลยนะ” เธอกล่าว “ฉนัก็ดนัเอาลกูไปฝากไว้เรียบร้อย

แล้วด้วย”

 “จูลี่ ตอนนี้ผมก�าลังเจอปัญหาใหญ่ เมื่อเช้าเคร่ืองจักรที่แพงที่สุด 

เคร่ืองหนึง่เสีย ผมต้องใช้มนัผลิตช้ินส่วนส�าหรับออเดอร์ด่วน ผมต้องจดัการ

เรื่องนี้ให้ได้” ผมบอกเธอ

 “ก็ได้ แต่ไม่มอีะไรกินหรอกนะ เพราะฉนันกึว่าเราจะออกไปกินข้างนอก” 

เธอว่า “คุณนั่นแหละบอกเมื่อคืนว่า ค�า่นี้เราจะออกไปกินข้างนอกกัน”

 ผมนึกขึ้นมาได้ ถูกของเธอ มันเป็นหนึ่งในสัญญาตอนที่เราคืนดีกัน

 “ผมขอโทษ เอาอย่างนี้ ออกไปสักชั่วโมงน่าจะพอไหว” ผมบอกเธอ

 “คณุคดิว่าเวลาแค่นัน้จะพอเหรอ” เธอพูด “ง้ันก็ลมืมนัไปซะเถอะ อลั”

 “ฟังผมก่อน” ผมบอกเธอ “เมือ่เช้าอยู่ๆ บิล พีช ก็โผล่มาไม่บอกไม่กล่าว 

เขาพูดถึงเรื่องปิดโรงงาน”  

 สีหน้าเธอเปลี่ยน เหมือนจะสดใสขึ้น 

 “ปิดโรงงาน จริงเหรอคะ” เธอถาม

 “จริงสิ มันแย่ลงเรื่อยๆ”

 “แล้วได้คุยกับเขาไหมคะว่าจะย้ายคุณไปที่ไหน” เธอถาม

 “เปล่า ผมไม่ได้คุยเรื่องงานใหม่หรอก ก็งานของผมอยู่ที่นี่ ในเมืองนี้ 

ที่โรงงานนี้” ผมตอบหลังจากนิ่งไปนิด ไม่แน่ใจว่าฟังอะไรผิดไปหรือเปล่า

 “ก็ถ้าโรงงานจะถูกปิด แล้วคุณไม่อยากรู้เหรอว่าจะไปอยู่ที่ไหนต่อ 

ฉันอยากรู้นะ” เธอพูดต่อ

 “ก็เขาพูดแค่เรื่องนั้น”

 “อ้อ” เธอพูด

 ผมรู้สึกว่าตัวเองก�าลังจ้องหน้าเธอแล้วก็พูดออกไปว่า “คุณอยากออก

ไปจากเมืองนี้ให้เร็วที่สุดละสิท่า”
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 “ที่นี่ไม่ใช่บ้านเกิดของฉันนี่คะ ฉันไม่ได้รู้สึกผูกพันเหมือนคุณหรอก”  

เธอพูด

 “เราเพิ่งมาอยู่ได้แค่หกเดือนเองนะ” ผมพูด

 “แค่นั้นเองเหรอคะ แค่หกเดือนเองเหรอ” เธอพูด “อัล ฉันไม่มีเพื่อน

ทีน่ีเ่ลย นอกจากคณุแล้ว ฉนัไม่มคีนคยุด้วยเลย และคณุก็แทบจะไม่อยูบ้่าน 

ครอบครัวคุณดีมากนะ แต่ไปเยี่ยมแม่คุณได้สักชั่วโมง ฉันก็เริ่มเครียดแล้ว 

ฉันถึงไม่ได้รู้สึกว่ามันแค่หกเดือนหรอกนะ”

 “แล้วจะให้ผมท�ายังไง ผมไม่ได้ขอมาที่นี่นะ บริษัทส่งผมมาท�างาน  

มันเป็นเรื่องโชค”

 “โชคตายล่ะ”

 “จูลี่ ผมไม่มีเวลามาทะเลาะกับคุณอีกรอบหรอกนะ” ผมบอกเธอ

 “ก็ได้ งั้นก็ไปเลย ฉันอยู่คนเดียวก็ได้” เธอร้องไห้ออกมา “เหมือนกับ

ทุกคืนนั่นแหละ”

 “โธ่ จูลี่” ผมเดินไปโอบกอดเธอไว้ เรายืนอยู่เงียบๆ อย่างนั้นครู่หนึ่ง 

พอหยุดร้องไห้ เธอก็ขยับถอยหลังและเงยหน้ามองผม

 “ฉนัขอโทษค่ะ” เธอพูด “ถ้าคณุต้องกลบัไปทีโ่รงงาน ก็ควรจะไปได้แล้ว”

 “เราไปกินข้าวข้างนอกคืนพรุ่งนี้ดีไหม” ผมแนะขึ้น

 เธอยกมือยกไม้ขึ้น “ก็ได้ค่ะ ยังไงก็ได้”

 ผมหันหลังแล้วก็หันกลับมามอง “คุณไม่เป็นไรแน่นะ”

 “ค่ะ ฉันจะหาอะไรในตู้เย็นกิน” เธอพูด

 ถึงตอนนัน้ผมลมืเร่ืองอาหารเยน็ไปแล้ว ได้แต่พูดว่า “โอเค ผมคงแวะ

ซื้ออะไรกินระหว่างทางกลับโรงงาน ดึกๆ เจอกันนะ”

 พอขึ้นรถ ผมก็หายหิวเสียแล้ว

  ตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ที่เมืองแบร์ริงตัน จูลี่ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขนัก 

คยุกันเร่ืองเมอืงนีท้ไีร เธอเป็นต้องบ่นทกุคร้ัง และผมพบว่าตวัเองพูดปกป้อง

เมืองเสมอ
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 ความจริงแล้ว ผมเกิดและโตที่แบร์ริงตัน ท�าให้รู้สึกว่าที่นี่คือบ้าน 

ผมรู้จักถนนทุกสาย ซ้ือของอะไรที่ร้านไหนดี บาร์เด็ดๆ หรือสถานที่ท่ีควร

เลี่ยง ผมก็รู้หมด ผมมีความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเมืองนี้ และรักมากกว่า

เมืองอื่นๆ ก็มันเป็นบ้านของผมมาตั้งสิบแปดปี

 แต่ผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีภาพลวงตาอะไรมากมายเก่ียวกับเมืองนี้

หรอกนะ แบร์ริงตนัเป็นเมอืงโรงงาน คนผ่านไปผ่านมาคงไม่ได้รู้สึกว่ามอีะไร

พิเศษ ตอนขับรถออกไป ผมมองไปรอบๆ และรู้สึกเหมือนๆ กัน ละแวกบ้าน

ที่เราอยู่ไม่ได้แตกต่างไปจากชานเมืองทั่วไปในอเมริกา บ้านเรือนยังใหม่อยู่

มาก ใกล้ๆ กันมีศูนย์การค้าและร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ถัดจากถนนไฮเวย์เป็น

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ผมไม่เห็นว่าทีน่ีจ่ะมอีะไรแตกต่างไปจากชานเมอืง 

อื่นๆ ที่เราเคยอยู่

 พอเข้าไปใจกลางเมือง อาจจะรู้สึกหดหู่นิดหน่อย สองข้างถนนเป็น 

ตกึเก่าทีอ่ฐิกะเทาะและมคีราบเขม่าเกาะ หน้าร้านหลายแห่งว่างเปล่า หรือไม่

ก็มีแผ่นไม้อัดแปะอยู่ มีรางรถไฟอยู่หลายราง แต่มีรถไฟผ่านไม่กี่ขบวน

 หวัมมุของถนนเมนตดักับถนนลนิคอล์น เป็นทีต่ัง้ของอาคารส�านกังาน

ซ่ึงเป็นตกึสูงตกึเดยีวในเมอืงแบร์ริงตนั ดเูป็นหอคอยโดดเดีย่วบนเส้นขอบฟ้า 

เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนสร้างตึกนี้ คนแถวนี้มองเจ้าตึกสิบสี่ชั้นเป็นเรื่องราว

ใหญ่โต สถานีดับเพลิงใช้มันเป็นข้ออ้างในการซ้ือรถดับเพลิงคันใหม ่

เพียงเพ่ือจะได้มบีนัไดสูงพอทีจ่ะพาดถึงยอดตกึ (ตัง้แต่นัน้มา ผมก็คดิเสมอ

ว่าพวกนั้นเฝ้ารออยู่เงียบๆ ให้ห้องชั้นบนสุดไฟไหม้เพื่อจะได้ ใช้บันไดใหม่นี้

เสียท)ี พวกทีช่อบสนบัสนนุโครงการทัง้หลายอ้างทนัทว่ีาตกึส�านกังานใหม่นี้

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งชีวิตใหม่ของเมืองแบร์ริงตัน เป็นเครื่องหมาย

ของการเกิดใหม่ของเมอืงอตุสาหกรรมเก่า แต่ไม่ก่ีปีทีผ่่านมา ฝ่ายบริหารตกึ

ก็ข้ึนป้ายขนาดใหญ่บนหลังคาตึกเป็นตัวหนังสือสีแดงหนาเขียนว่า ‘ขาย’ 

พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ ถ้ามองจากถนนไฮเวย์ ดูเหมือนประกาศขาย

เมืองทั้งเมืองอย่างไรอย่างนั้น ซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากความจริงเท่าใดนัก
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 ระหว่างทางไปท�างานของผมในแต่ละวัน ผมจะผ่านโรงงานอกีแห่งหนึง่

ที่อยู่บนถนนเส้นเดียวกับเรา โรงงานนี้ตั้งอยู่หลังร้ัวเหล็กสนิมเขรอะที่ล้อม

ลวดหนามเหนือร้ัว ด้านหน้าโรงงานเป็นลานจอดรถราดคอนกรีตขนาด 

ห้าเอเคอร์ มีหญ้าแห้งๆ แทงโผล่ขึ้นมาตามรอยแตกของพื้น ไม่มีรถมาจอด

ที่นี่หลายปีดีดักแล้ว ผนังสีซีดจางและดูเป็นรอยเปื้อนขาว สูงข้ึนไปบน

ก�าแพงยาวด้านหน้า คุณยังพออ่านช่ือบริษัทได้จากรอยสีเข้มๆ ที่เคยเป็น 

ตัวอักษรและโลโก้ก่อนที่จะถูกแกะออกไป

 บริษัทที่เคยเป็นเจ้าของโรงงานนี้ย้ายลงใต้ไปสร้างโรงงานใหม่ที่ไหน

สักแห่งในนอร์ทแคโรไลนา ได้ข่าวว่าพวกเขาพยายามหนีจากสถานการณ ์

อันเลวร้ายกับสหภาพแรงงาน ข่าวบอกอีกว่าสหภาพแรงงานคงจะตาม 

เล่นงานพวกนัน้ในอกีห้าปีหรือราวๆ นัน้ แต่ตอนนีพ้วกเขาซ้ือเวลาห้าปีทีจ่ะจ่าย

ค่าแรงถูกๆ และไม่ต้องเดอืดร้อนกับการถูกกดดนัด้านแรงงาน ห้าปีดยูาวนาน 

นิรันดร์กาลในมุมมองของการวางแผนบริหารงานสมัยใหม่ เมืองแบร์ริงตัน

เลยมีซากไดโนเสาร์อุตสาหกรรมให้เห็นแถบชานเมือง และคนเตะฝุ่น

ประมาณสองพันคน

 หกเดือนที่แล้ว ผมมีโอกาสเข้าไปในโรงงานนี้ ตอนนั้นเราแค่มองหา

คลังสินค้าถูกๆ ใกล้โรงงาน ว่าตามจริงก็ไม่ใช่งานของผมหรอก แต่ผมติด

ไปกับเขาด้วยเพ่ือส่องดทูีน่ั่นสกัหน่อย (ตอนทีผ่มเข้าไปคร้ังแรก ผมฝันเฟ่ือง

ว่าสักวันเราอาจจะต้องการพ้ืนที่เพ่ือขยายโรงงาน ช่างน่าหัวเราะอะไร 

อย่างนี)้ สิง่ทีท่�าให้ผมอึง้ไปเลยจริงๆ คือความเงยีบ ทกุอย่างเงยีบงันไปหมด 

มีเพียงเสียงฝีเท้าที่ดังก้อง พิลึกมาก เครื่องจักรถูกย้ายออกไปหมด เหลือ

แค่ที่ว่างขนาดใหญ่ 

 ตอนขับรถผ่านที่นี่ ผมอดนึกไม่ได้ว่าเราจะเป็นอย่างนั้นในสามเดือน 

นึกแล้วก็มวนท้องไปหมด

 ผมไม่อยากให้เร่ืองอย่างนีเ้กิดข้ึนเลย เมอืงนีต้้องสูญเสยีบริษัทขนาดใหญ่

ไปปีละหนึ่งบริษัทนับตั้งแต่กลางทศวรรษ 1970 บางแห่งเลิกกิจการไปเลย 
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บางแห่งย้ายไปตั้งที่อื่น ยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์นี้จะจบลง และตอนนี ้

อาจจะถึงคราวของเราก็ได้

 ตอนทีผ่มกลบัมาบริหารโรงงานนี้ หนงัสอืพมิพแ์บรร์งิตนั เฮรัลด์ มาท�า

ขา่วเร่ืองของผม ผมรูว้า่มนัไม่ใชเ่ร่ืองใหญ่โตอะไร แตผ่มกลายเป็นคนดงัระดบั

นอ้งๆ ดาราไปพกัหนึง่ ขา่วเขยีนถงึคนทอ้งถิน่ทีก่ลบัมาสรา้งความเจรญิใหก้บั

บา้นเกดิ ประหนึง่ฝันทีเ่ป็นจรงิของเดก็มธัยม ไมอ่ยากจะคดิเลยวา่ชือ่ของผม

ในขา่วพาดหวัคร้ังตอ่ไป อาจจะเป็นขา่วการปิดโรงงานก็ได ้ผมเร่ิมรูส้กึวา่ตวัเอง

ก�าลงักลายเป็นคนทรยศส�าหรับทกุคน 

 พอผมกลับไปถึงโรงงาน บ๊อบท�าท่าเหมือนกอริลลาที่ก�าลังคลุ้มคลั่ง 

จากทีเ่ขาว่ิงวุ่นทัง้วัน เขาน่าจะน�า้หนกัลดลงไปห้าปอนด์ ขณะทีผ่มเดนิมุง่หน้า

ไปที่เคร่ืองเอ็นซีเอ็กซ์-10 ผมเห็นเขาถ่ายน�้าหนักตัวจากขาข้างหนึ่งไปอีก 

ข้างหนึ่ง เขาออกเดินไปสองสามก้าวก็หยุด แล้วจู่ๆ ก็พุ่งข้ามทางเดินไปพูด

กับใครสักคน จากนั้นก็ผละไปตรวจสอบอะไรสักอย่าง ผมใช้สองนิ้วเป่าปาก

เรียกเขาแต่เขาไม่ได้ยิน ต้องเดินผ่านสองแผนกถึงจะตามเขาทันที่ด้านหลัง

ของเครื่องเอ็นซีเอ็กซ-์10 เขาท�าหน้าแปลกใจที่เห็นผม

 “เราจะรอดไหม” ผมถามเขา

 “พยายามอยู่ครับ” เขาพูด

 “เข้าใจ แต่เราท�าได้ไหม”

 “ก�าลังท�าให้ดีที่สุดอยู่ครับ”

 “บ๊อบ คืนนี้เราจะส่งของได้ไหม”

 “อาจจะได้ครับ”

 ผมหนัหลังกลบัมายนืมองเคร่ืองเอน็ซีเอก็ซ์-10 ซ่ึงมอีะไรให้มองเยอะอยู่ 

มนัเป็นเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่มาก และเป็นเคร่ืองจกัรอตัโนมตัริาคาแพงทีส่ดุ

ทีเ่ราม ีตวัเคร่ืองสม่ีวงโดดเด่นเป็นมนัวาว (โปรดอย่าถามผมว่าท�าไม) ด้านหนึง่

เป็นแผงควบคุมที่มีไฟสีแดง เขียว และเหลืองอ�าพัน สวิตช์เปิดปิดวาววับ 
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คีย์บอร์ดสีด�าทะมึน เครื่องบันทึกโปรแกรมและหน้าจอคอมพิวเตอร์ ถือว่า

เป็นเคร่ืองจักรที่ดูดีทีเดียว จุดส�าคัญที่สุดอยู่ที่การข้ึนรูปโลหะตรงก่ึงกลาง

ของเคร่ือง ตวัจบัช้ินงานทีก่�าลงัคบีช้ินเหลก็กล้า โดยมเีคร่ืองตดัค่อยๆ เฉอืน

เนื้อโลหะ ช้ินงานมีน�้ามันหล่อลื่นสีฟ้าอมเขียวพ่นใส่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือชะ

เศษโลหะออก อย่างน้อยเจ้าเครื่องบ้านี่ก็ท�างานอีกครั้ง

 วันนี้โชคเข้าข้างเรา ความเสียหายมีไม่มากอย่างที่คิดไว้แต่แรก แต่

ช่างซ่อมเคร่ืองก็ยงัอยูจ่นถึงสีโ่มงคร่ึง ถึงตอนนัน้เราก็เร่ิมงานกะสองไปแล้ว

 เราสั่งให้ทุกคนในสายงานประกอบท�างานล่วงเวลา ถึงแม้ว่าจะขัดกับ

นโยบายของฝ่ายในตอนน้ีก็ตาม ผมไม่รู้ว่าเราจะโยกค่าใช้จ่ายไปไว้ที่ไหน แต่

คืนนี้เราต้องส่งของออเดอร์นี้ให้ได้ วันนี้ผมได้รับโทรศัพท์ส่ีสายเฉพาะจาก

จอห์นนี่ โจนส์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของเรา เขาเองก็หูชาจากบิล จาก 

เจ้าหน้าทีฝ่่ายขายของเขา และจากลกูค้า คนืนีเ้ราต้องส่งของออเดอร์นี้ให้ได้ 

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

 ผมไดแ้ตห่วงัวา่จะไมม่อีะไรผดิพลาดอกี ทนัททีีช่ิน้สว่นยอ่ยแตล่ะชิน้เสรจ็ 

จะถูกสง่ไปประกอบเป็นชุดประกอบยอ่ย ทันทีที่กระบวนการนี้เสร็จสิ้น 

โฟรแ์มนจะน�าชดุประกอบยอ่ยทลีะชิ้นไปประกอบขั้นสดุทา้ย ถา้จะพดูเรือ่ง

ประสิทธภิาพละก็ การทีค่นงานล�าเลยีงชิ้นงานไปทลีะชิ้น เดนิกลบัไปกลบัมา 

คา่ผลผลติของชิ้นสว่นตอ่จ�านวนพนกังานคงออกมานา่ขนัสิ้นดี มนัเป็นเรือ่ง 

ทีบ่า้มาก ผมชกัสงสยัแลว้วา่บอ๊บไปเอาคนงานพวกนี้มาจากไหน

 ผมค่อยๆ มองไปรอบๆ อย่างช้าๆ แทบจะไม่มีใครในแผนกที่ไม่ได้ท�า

อะไรสักอย่างทีเ่ก่ียวกับออเดอร์ 41427 บ๊อบขโมยคนงานทกุคนทีเ่ขาฉวยตวั

มาได้และจับทุกคนมาท�างานให้ออเดอร์นี้ นี่ไม่ใช่วิธีที่ควรท�าเลยสักนิด

 แต่เราก็จัดส่งออเดอร์นี้ได้

 ผมเหลอืบมองนาฬิกาข้อมอื ห้าทุม่กว่าแล้ว เราอยูท่ีท่่าส่งของ ประตทู้าย

ของรถพ่วงปิดแล้ว คนขับปีนขึ้นไปยังเบาะรถ เขาติดเครื่องยนต์ ปลดเบรก

และขับรถพุ่งออกไปในความมืด
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 ผมหันมาหาบ๊อบ เขาหันมามองผม

 “ยินดีด้วย” ผมบอกเขา

 “ขอบคุณครับ แต่อย่าถามนะว่าท�าได้ยังไง” เขาพูด

 “ก็ได้ จะไม่ถามละ ไปหาอะไรกินกันดีกว่า”

 บ๊อบย้ิมออกมาเป็นคร้ังแรกของวันน้ี เสียงรถบรรทุกเปลี่ยนเกียร ์

ดงัอยู่ไกลๆ

 เรานั่งรถบ๊อบไปเพราะจอดอยู่ใกล้กว่ารถผม ร้านอาหารสองแห่งแรก

ทีเ่ราแวะปิดแล้ว ผมจงึให้เขาขับไปตามทางทีผ่มบอก เราข้ามแม่น�า้ตรงถนน

ที่สิบหก ขับตามถนนเบสเซเมอร์ไปทางเซาธ์แฟลตจนถึงโรงโม่ แล้วผม 

ก็บอกให้เขาเบี่ยงขวาไปยังถนนสายย่อย บ้านแถวนั้นสร้างติดๆ กัน ไม่มี

สนามหญ้า หน้าบ้านไม่มีต้นไม้ ถนนแคบ และทุกคนก็จอดรถริมถนน ท�าให้

ขับค่อนข้างล�าบาก แต่ในทีสุ่ดเราก็มาจอดหน้าร้านเซดนกิก์ บาร์แอนด์กริลล์

จนได้

 บ๊อบมองหน้าร้านและพูดว่า “คุณแน่ใจนะว่าเราจะมาที่นี่”

 “แน่สิ ไปกันเถอะ ร้านน้ีขายเบอร์เกอร์อร่อยที่สุดในเมืองเลยนะ”  

ผมบอกเขา

 ภายในร้าน เรานั่งโต๊ะค่อนไปทางด้านหลัง แมกซีนจ�าผมได้และเดิน

ออกมาทกัทาย เราคยุกันไม่นาน จากนัน้ผมกับบ๊อบก็สัง่เบอร์เกอร์ มนัฝร่ังทอด

และเบียร์

 บ๊อบมองไปรอบๆ และพูดว่า “คุณรู้จักร้านนี้ได้ไงครับ”

 ผมตอบ “ผมดืม่เหล้าคร้ังแรกทีบ่าร์ตรงนัน้ น่าจะเก้าอีห้น้าบาร์ตวัทีส่าม

จากซ้าย แต่ก็นานมากแล้วนะ”

 บ๊อบถาม “คุณมาเริ่มดื่มเอาตอนโตแล้ว หรือว่าคุณโตที่เมืองนี้ครับ”

 “บ้านที่ผมโตมาอยู่ห่างจากที่นี่ไปสองช่วงตึก พ่อผมมีร้านขายของช�า 

ตรงหัวมุมถนน ตอนนี้พี่ชายผมดูแลร้านอยู่”

 “ไม่ยักรู้ว่าคุณเป็นคนแบร์ริงตัน” บ๊อบพูด
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 “ก็ถูกย้ายไปหลายแห่ง กว่าจะได้ย้ายกลบับ้านก็ผ่านไปสิบห้าปีเชียวนะ” 

ผมพูด

 เบียร์มาแล้ว

 แมกซีนบอกว่า “สองแก้วนี้โจเลี้ยง”

 เธอชี้ไปที่โจ เซดนิกก์ ซึ่งยืนอยู่หลังบาร์ ผมกับบ๊อบโบกมือขอบคุณ

 บ๊อบยกแก้วข้ึนพูดว่า “ดืม่ให้กับการส่งออเดอร์ 41427 ออกพ้นประต”ู

 “ขอดื่มด้วยคน” ผมพูดพลางชนแก้วกับเขา

 หลงัจากผ่านไปหลายอกึ บ๊อบก็ดผู่อนคลายข้ึนมาก แต่ผมยงัคงนกึถึง

เรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้

 “รู้ไหม เราเสียอะไรไปเยอะมากกับออเดอร์นี”้ ผมพูด “เสียช่างฝีมอืดี

ไปหนึ่งคน ไหนจะบิลค่าซ่อมเจ้าเอ็นซีเอ็กซ์-10 แล้วยังจะค่าล่วงเวลาอีก”

 “ไหนจะเวลาทีต้่องเสียไปกับเอน็ซีเอก็ซ์-10 ตอนทีม่นัเจ๊งอกี” บ๊อบเสริม 

แล้วพูดต่อว่า “แต่คุณก็ต้องยอมรับว่าพอเร่ิมเดินเคร่ืองได้ งานก็ไปต่อได้

จริงๆ ผมล่ะภาวนาให้เราท�าอย่างนี้ได้ทุกวัน”

 ผมหัวเราะ “ไม่ดีกว่า ขอบคุณ ผมไม่อยากได้หรอก ไอ้วันแบบนี้น่ะ”

 “ผมไม่ได้หมายความว่าเราอยากให้บลิ พีช มาเดนิในโรงงานทกุวันหรอก 

แต่หมายถึงเราส่งของตามออเดอร์ได้จริงๆ” บ๊อบพูด

 “เร่ืองส่งของนีผ่มเอาด้วย บ๊อบ แต่ไม่ใช่ด้วยวิธอีย่างทีเ่ราท�ากนัคนืนี”้ 

ผมบอกเขา

 “แต่มันก็ออกพ้นประตูไปได้ไม่ใช่หรือครับ”

 “ก็ใช่ แต่เราปล่อยให้วิธีนี้เกิดขึ้นอีกไม่ได้” 

 “ผมแค่มองว่ามีอะไรต้องท�าบ้าง แล้วก็จับทุกคนมาท�าซะ กฎระเบียบ

อะไรก็ช่างหัวมัน” เขาพูด

 “บ๊อบ คุณรู้ไหมว่าตัวเลขค่าประสิทธิภาพของเราจะเป็นยังไงถ้าเรา

บริหารโรงงานแบบน้ีทกุวัน” ผมถาม “เราทุม่เททัง้โรงงานเพ่ือท�างานคร้ังละ

ออเดอร์เดยีวไม่ได้หรอก ความคุม้ค่าต่อปริมาณ (The Economies of Scale)  
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จะไม่เหลือเลย ต้นทุนของเราจะแย่กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เสียอีก เราบริหาร

โรงงานแบบไปตายเอาดาบหน้าไม่ได้หรอกนะ”

 บ๊อบเงียบไป แล้วในที่สุดเขาก็พูดข้ึนว่า “ผมคงเรียนรู้อะไรผิดๆ มา

จากตอนที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามการสั่งซื้อล่ะมั้ง”

 “ฟังนะ งานทีค่ณุท�าวนัน้ีมนัเย่ียมมาก ผมพูดจริงๆ นะ แต่นโยบายทีเ่รา

ตั้งขึ้นมาก็มีจุดมุ่งหมายของมัน คุณควรจะรู้เอาไว้ ผมจะบอกให้ว่า บิล พีช 

ทีส่ร้างความเดอืดร้อนเพ่ือส่งออเดอร์เดยีวให้ได้น่ะ จะกลบัมาป่วนเราอกีแน่

ตอนปลายเดือน ถ้าเราจัดการเรื่องประสิทธิภาพของโรงงานไม่ได้”

 เขาพยักหน้าช้าๆ แต่แล้วก็ถามข้ึนว่า “งั้นคราวหน้าถ้ามันเกิดข้ึนอีก 

เราจะท�ายังไงดีครับ”

 ผมยิ้ม

 “ก็คงท�าบ้าๆ เหมือนเดิมนั่นแหละ” ผมบอกเขา แล้วหันไปพูดว่า  

“แมกซีน ขอเบียร์อีกสองแก้ว อ๊ะ ไม่ดีกว่า เอามาหนึ่งเหยือกเลยก็แล้วกัน 

คุณจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบ”

 ในทีสุ่ดเราก็ผ่านวิกฤตของวันนี้ไปได้ เราชนะแบบเฉยีดฉวิ ตอนนีบ๊้อบ

กลับไปแล้ว และแอลกอฮอล์เร่ิมหมดฤทธิ์ ผมก็ไม่เห็นว่ามีอะไรที่จะต้อง

ฉลอง วันนี้เราจัดการส่งของเลยก�าหนดส่งมากได้ส�าเร็จไปหนึ่งออเดอร ์

น่าไชโยตายล่ะ

 ประเด็นจริงๆ ก็คือ ผมมีโรงงานผลิตสินค้าที่อยู่ในบัญชีอันตราย 

บิลให้เวลาหาทางรอดสามเดือน ก่อนที่เขาจะปิดโรงงาน

 นั่นแปลว่าผมมีเวลาท�ารายงานประจ�าเดือนเพียงสองหรืออาจจะสาม

ฉบับเพื่อท�าให้เขาเปลี่ยนใจ หลังจากนั้น ล�าดับเหตุการณ์จะเป็นว่า เขาจะ 

น�าเสนอตัวเลขไปยังฝ่ายบริหารของบริษัท ทุกคนรอบโต๊ะจะมองไปที่คุณ 

แกรนบี ้ซึ่งจะถามสองสามค�าถาม ดูตัวเลขอีกครั้งและพยักหน้า เรื่องก็จบ

แค่นั้น ทันทีที่ฝ่ายบริหารตัดสินใจแล้ว จะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกไม่ได้แล้ว
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 เขาจะให้เวลาเราสะสางใบสัง่สนิค้าทีค่ัง่ค้าง จากนัน้คนงานหกร้อยคน

จะบ่ายหน้าไปเข้าแถวคนตกงาน รวมกับเพื่อนและอดีตเพื่อนร่วมงานอีก 

หกร้อยคนที่ถูกปลดไปก่อนหน้านี้

 และแผนกยูนิแวร์ก็จะถอนตัวออกจากตลาดอีกหนึ่งตลาด เพราะ

แข่งขนัไม่ไหว ซึ่งแปลว่าจะไม่มีการขายสนิค้าดีๆ อย่างนี้อีกต่อไป เนื่องจาก

เราไม่สามารถผลิตได้ราคาถูกพอ หรือผลิตได้ทันตามความต้องการ หรือมี

คุณภาพพอ หรืออะไรก็แล้วแต่พอที่จะเอาชนะสินค้าญี่ปุ่น หรือจะสินค้า 

ของใครก็เถอะในตลาดได้ มันท�าให้เรากลายเป็นอีกฝ่ายหนึ่งใน ‘ครอบครัว’ 

ธุรกิจของยูนิโค (ซ่ึงมีอัตราการเติบโตของรายได้เท่ากับของรัฐแคนซัส)  

นั่นคือเหตุผลว่าท�าไมเราจึงเป็นอีกหน่ึงบริษัทช้ันดีในกลุ่มบริษัทประเภท  

‘ใครจะไปรู้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน’ หลังจากที่พวกผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทแม่ 

ควบรวมเข้ากับบริษัทข้ีแพ้อื่นๆ สมัยนี้เร่ืองแบบนี้กลายเป็นส่วนส�าคัญของ

แผนกลยุทธ์ของบริษัทไปแล้ว

 เกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา

 ทุกหกเดือนดูเหมือนว่าจะมีคนบางกลุ่มจากบริษัทแม่ออกโปรแกรม

ใหม่ๆ ที่เป็นเหมือนยาครอบจักรวาลขนานล่าสุดให้กับทุกปัญหาที่เราเผชิญ 

บางโปรแกรมดูเหมือนจะได้ผล แต่ไม่มีโปรแกรมไหนใช้ประโยชน์ได้จริง 

เราท�างานกันอย่างกะพร่องกะแพร่งเดอืนแล้วเดอืนเล่า เร่ืองดข้ึีนนัน้ไม่ต้อง

ไปพูดถึง ส่วนใหญ่มีแต่จะเลวร้ายลง

 เอาล่ะ เลิกบ่นได้แล้วอเล็กซ์ พยายามสงบสติอารมณ์หน่อย ลองใช้

เหตุผลคิดซิ ตรงนี้ไม่มีใครแล้ว มันดึกแล้ว ในที่สุดผมก็ได้อยู่ตามล�าพัง 

ในห้องท�างานหัวมุมที่ใครๆ ก็ปรารถนา ประหนึ่งเป็นห้องทรงบัลลังก์ใน

อาณาจักรของผม ไม่มีใครมาขัดจังหวะ ไม่มีเสียงโทรศัพท์ดัง มาลอง

วิเคราะห์ปัญหากันดีกว่า ท�าไมเราไม่สามารถส่งสินค้าคุณภาพดีออกจาก

โรงงานได้ตามก�าหนดเวลาอย่างสม�่าเสมอ ด้วยต้นทุนที่สู้คู่แข่งได้ 

SAMPLE 

 
 
SAMPLE



36 THE GOAL กระบวนการเพ่ือการปรับปรุงที่ไม่หยุดยั้ง

 เราต้องท�าอะไรผดิแน่ๆ ผมไม่รู้ว่ามนัคืออะไร แต่พ้ืนฐานอะไรบางอย่าง

ต้องผิดแน่ๆ ผมพลาดอะไรไป

 ผมทบทวนว่าโรงงานทีด่คีวรเป็นอย่างไรบ้าง พูดเป็นเล่นไป โรงงานนีม้นัดี

ใช้ได้เลยนะ เทคโนโลยีเราก็มี เคร่ืองจักรท่ีดีที่สุดที่เงินจะซ้ือได้เราก็มี  

หุน่ยนต์เราก็ม ีแล้วก็ยงัมรีะบบคอมพวิเตอร์ทีท่�าได้ทกุอย่างยกเว้นชงกาแฟ

 เรามคีนงานท่ีมฝีีมอืในเกือบทกุส่วน จริงอยู่ เราอาจจะขาดคนในบางจดุ 

แต่เกือบทุกส่วนก็มีคนงานเก่งๆ อยู่ ถึงแม้ว่าได้มาเสริมทัพอีกก็จะดี ผมเอง

ไม่ได้มปัีญหากับสหภาพแรงงานสกัเท่าไร บางคร้ังพวกเขาอาจจะสร้างปัญหา

บ้าง แต่คูแ่ข่งก็มสีหภาพแรงงานเหมอืนกัน จะว่าไปคราวทีแ่ล้วคนงานก็ยอม

อ่อนข้อให้ ซ่ึงเกิดข้ึนไม่บ่อยอย่างที่เราต้องการหรอก แต่อย่างน้อยเราก็มี

ข้อตกลงที่พอจะไปกันได้ทั้งสองฝ่าย

 ผมมีเคร่ืองจักร มีคนงาน มีวัตถุดิบที่จ�าเป็น ผมรู้ว่ามีตลาดรองรับ

เพราะสินค้าคู่แข่งก็ยังขายได้อยู่ แล้วปัญหาเฮงซวยนี่มันอยู่ตรงไหน

 การแข่งขันบ้าๆ นั่นแหละที่ก�าลังฆ่าเรา ตั้งแต่สินค้าญี่ปุ่นเข้ามาลุย 

ในตลาด การแข่งขันก็รุนแรงเหลอืเช่ือ สามปีทีแ่ล้ว สินค้าญีปุ่น่แซงหน้าเรา

ด้านคุณภาพและการออกแบบสินค้า ซ่ึงเป็นเร่ืองที่เราเพ่ิงจะว่ิงตามทัน 

แต่ตอนนี้เขาแซงหน้าเราเร่ืองราคาและการขนส่งสินค้า ผมล่ะอยากรู ้

เคล็ดลับของพวกญี่ปุ่นเสียจริง

 ผมต้องท�าอะไรอีกจึงจะแข่งขันได้

 ผมลดต้นทุนไปแล้ว ไม่มีผู ้จัดการคนไหนลดต้นทุนได้เท่าที่ผมท�า 

ตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรเหลือให้ลดอีกแล้ว

 และไม่ว่าบิลจะพูดอะไร แต่ตัวเลขประสิทธิภาพของโรงงานก็ดีใช้ได้ 

ผมรู้มาว่าบางโรงงานแย่กว่าเราเสียอกี แต่โรงงานทีค่่าประสิทธภิาพสูงกว่าเรา

ก็ไม่ได้มีการแข่งขันที่รุนแรงเท่าเรา ผมน่าจะเพ่ิมประสิทธิภาพได้อีกหน่อย 

แต่ก็ไม่รู้สินะ มันเหมือนไปเฆี่ยนม้าที่ห้อเต็มตีนอยู่แล้ว
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 เราต้องท�าอะไรสักอย่างกับใบส่ังของท่ีล่าช้า โรงงานนี้ไม่เคยส่งของ

ได้ก่อนที่จะถูกเร่งรัดติดตามการส่ังซ้ือ เรามีสินค้าคงคลังกองเป็นภูเขา 

เราจ่ายวัตถุดิบตามตาราง แต่ไม่มีสินค้าออกมาอย่างที่ควรจะเป็น

 นัน่ไม่ใช่เร่ืองผดิปกตแิต่อย่างใด ทกุโรงงานทีผ่มรู้จกัมเีจ้าหน้าทีเ่ร่งรัด

ตดิตามการส่ังซ้ือ ถ้าคณุเดนิเข้าไปในโรงงานไหนก็ได้ในอเมริกาทีข่นาดพอๆ 

กับเรา คณุจะได้เหน็สินค้าคงคลงัระหว่างการผลติในระดบัเดยีวกับเรานีแ่หละ 

ผมไม่รู้ว่าปัญหาอยูต่รงไหน มองในแง่หนึง่โรงงานนีก็้ไม่ได้แย่ไปกว่าโรงงาน

ที่ผมเคยเห็นมา จะว่าไปแล้วยังจะดีกว่าอีกหลายแห่งด้วยซ�้า แต่เราก�าลัง

ขาดทุน

 ถ้าเพียงเราจะเข็นออเดอร์ท่ีค้างอยู่ออกไปให้ได้ บางคร้ังเหมือน 

จะมีปีศาจน้อยๆ อยู่ข้างนอกนั่น ทุกครั้งที่เราเริ่มจะมาถูกทิศถูกทาง มันจะ

ย่องเข้ามาระหว่างเปลี่ยนกะตอนไม่มีคนงาน และแกล้งปรับเปลี่ยนอะไร 

สักอย่างแค่พอให้เกิดความผิดพลาด สาบานได้ว่าต้องใช่เจ้าปีศาจน้อยนัน่แน่ๆ

 หรืออาจจะเป็นเพราะความรู้ของผมไม่พอ แต่ให้ตายส ิผมจบปริญญาตรี

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ แถมปริญญาโทด้านบริหารธรุกิจอกีใบ บลิคงไม่มอบหมาย

งานนี้ให้ผมหรอก ถ้าเขาไม่คิดว่าผมมีคุณสมบัติพอ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะ

เป็นที่ผมแน่ หรือว่าใช่

 นานแค่ไหนแล้วนะที่ผมเร่ิมต้นในสายงานวิศวกรรมอุตสาหการอย่าง

เด็กหนุ่มผู้ชาญฉลาดที่รอบรู้ทุกสิ่ง น่าจะสิบสี่หรือสิบห้าปีมาแล้ว ผมท�างาน

หนักมากี่วันแล้วนับตั้งแต่นั้นมา

  ผมเคยคดิว่างานหนกัชนะทกุส่ิง ผมท�างานหลงัเลกิเรียนมาตัง้แต่อายุ 

สิบสองขวบในร้านของช�าของพ่อ ผมท�างานตลอดช่วงเรียนช้ันมัธยม 

พออายุถึงเกณฑ์ก็ท�างานช่วงฤดูร้อนในโรงกลึงแถวนี้ มีคนบอกผมเสมอ

ว่าการท�างานหนักจะส่งผลดีในระยะยาว มันจริงไม่ใช่หรือ ดูพี่ชายผมสิ 

เขาเลอืกเส้นทางสายง่ายๆ ด้วยการเป็นลูกคนโต ตอนนีเ้ขาเป็นเจ้าของร้านช�า
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ในละแวกเสื่อมโทรมอีกฟากของเมือง แต่ดูผมสิ ผมท�างานหนัก อาบเหงื่อ

ต่างน�า้เพือ่เรียนสายวิศวกรรม ได้งานในบริษัทใหญ่ ผมกลายเป็นคนแปลกหน้า

ของลูกเมีย ผมรับความเลวร้ายทั้งหมดที่ยูนิโคมอบให้และยังพูดว่า “ฉันยัง

ได้ไม่พอ! เอามาอีกสิ!” มันน่าดีใจไหมกับส่ิงที่ผมท�ามา แล้วดูผมตอนนี้สิ 

ผู้ชายวัยสามสิบแปด และเป็นผู้จัดการโรงงานที่ไร้ค่า ดีจะตายไปไม่ใช่หรือ 

ผมก�าลังสนุกอยู่เลยนะตอนนี้

 ได้เวลาออกไปจากที่นี่แล้ว ผมสนุกมากพอแล้วกับวันนี้
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 ผมตื่นนอนโดยมีจูลี่ทับบนตัวผมอยู่ แย่หน่อยที่เธอไม่ได้พิศวาสอะไร

ผมหรอก เธอแค่เอือ้มมอืไปยังโต๊ะหัวเตยีงทีม่นีาฬิกาปลกุบอกเวลา 06.03 น. 

เสยีงปลุกถูกตัง้ให้ดงันานสามนาท ีจลูีก่ระแทกปุม่เพ่ือปิดเสียง เธอถอนหายใจ

ขณะพลิกลงจากตัวผม นาทีต่อมา ผมก็ได้ยินเสียงหายใจของเธอกลับไปดัง

เป็นระยะสม�า่เสมอ ท�าให้ผมรู้ว่าเธอหลับต่อ แต่ส�าหรับผมแล้ว ขอต้อนรับ

สู่วันใหม่

 ประมาณสี่สิบห้านาทีต่อมา ผมถอยรถมาสด้าออกจากโรงรถ ข้างนอก

ยังมืดอยู่ แต่เมื่อผมขับรถออกมาตามถนนได้ไม่นาน ฟ้าก็เร่ิมสาง พอเข้า

เมอืงไปได้คร่ึงทาง พระอาทติย์ก็ข้ึน ถึงตอนนัน้ผมยุง่อยูกั่บความคดิจนไม่ทนั

สังเกตเห็นแต่แรก ผมเหลอืบมองข้างทางเหน็พระอาทติย์ลอยอยูเ่หนอืต้นไม้ 

บางคร้ังผมก็หงุดหงิดข้ึนมาเวลาตัวเองท�างานหนักจนไม่มีเวลาใส่ใจกับ 

ส่ิงมหศัจรรย์รอบตวัทีเ่กิดข้ึนทกุวัน ซ่ึงก็คงเหมอืนกับคนอืน่นัน่แหละ แทนที่

ผมจะได้ปล่อยให้สายตาดื่มด�่ากับรุ่งอรุณของวันใหม่ ผมกลับต้องจับตามอง

ถนนและกงัวลเรือ่งบิล เขาเรียกประชมุทุกคนทีข่ึน้ตรงกบัเขา เจาะจงไปที ่

ผูจ้ดัการโรงงานและสตาฟ เขาบอกว่าการประชุมจะเริ่มแปดโมงเช้า ที่ตลก

คือบิล ไม่ได้บอกว่าจะประชุมเรื่องอะไร มันเป็นความลับสุดยอด เหมือนกับ
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จะเกิดสงครามอย่างไรอย่างนั้น เขาส่ังให้เราไปพร้อมหน้ากันตอนแปดโมง 

โดยให้เตรียมรายงานและข้อมูลอื่นๆ เก่ียวกับผลการด�าเนินงานของฝ่าย

ทั้งหมด 

 แน่นอนทุกคนรู้ว่าจะประชุมเร่ืองอะไร อย่างน้อยก็พอรู้เป็นเลาๆ  

ลือกันว่าบิลจะใช้การประชุมนี้แจ้งผลการด�าเนินงานที่ย�่าแย่ในไตรมาสแรก 

แล้วเขาก็จะออกค�าส่ังให้ขับเคลื่อนการเพ่ิมผลผลิตใหม่ๆ พร้อมตั้งเป้าใหม่

ส�าหรับโรงงานทุกโรง ข้อผูกมัดและเร่ืองอะไรที่ดูใหญ่โต ผมเดาว่านั่น 

คงจะเป็นเหตุผลที่เขาส่ังให้ไปถึงแปดโมงพร้อมตัวเลขในมือ บิลคงคิดว่า 

มันจะช่วยท�าให้การประชุมดูเป็นระเบียบและเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน

 ทีต่ลกก็คอื เพ่ือให้มาถึงได้เช้าขนาดน้ี คร่ึงหนึง่ของคนทีม่าเข้าประชุม

ต้องบินมาถึงตั้งแต่เมื่อคืน นั่นหมายถึงต้องมีค่าโรงแรมและค่าอาหารเพ่ิม 

ดงันัน้ การทีจ่ะประกาศให้ทกุคนรู้ว่าผลการด�าเนินงานของฝ่ายเลวร้ายแค่ไหน 

บลิต้องจ่ายมากกว่าเดมิสองถึงสามพันเหรียญ เทยีบกับว่าถ้าเขาเร่ิมประชุม

สายไปหนึ่งถึงสองชั่วโมง

 ผมคดิว่าบลิอาจจะเร่ิมนอตหลุด ผมไม่คิดว่าเขาจะถึงข้ันเพ้ียนหรืออะไร

ขนาดนั้นหรอกนะ แต่เดี๋ยวนี้เขาดูจะท�าอะไรเกินกว่าเหตุไปหน่อย ท�าตัว

เหมือนนายพลที่รู้ว่าจะแพ้ ในการรบ แต่ด้วยความอยากชนะใจจะขาดท�าให้

ดันลืมกลยุทธ์ไปเสียนี่

 ไม่ก่ีปีก่อนบิลไม่ใช่คนแบบนี้ เขาเคยเป็นคนที่มีความมั่นใจสูง และ 

ไม่กลัวที่จะมอบหมายงานให้ลูกน้อง เขาจะปล่อยให้คุณท�างานอย่างอิสระ 

ตราบใดที่คุณมีผลงานดี เขาพยายามจะเป็นผู้จัดการที่ ‘บรรลุแล้ว’ ต้องการ

เปิดกว้างส�าหรับความคิดใหม่ๆ ถ้ามีบรรดาท่ีปรึกษาเดินเข้ามาบอกว่า 

“พนักงานต้องรู้สกึพอใจในงาน งานจงึจะมปีระสิทธิภาพมากข้ึน” บลิจะรับฟัง 

แต่นั่นคือตอนที่ยอดขายดีกว่านี้และงบประมาณก็ยังสูงอยู่

 แล้วตอนนี้เขาจะพูดว่าอะไร

 “ผมไม่สนหรอกว่าพนักงานจะพอใจหรือเปล่า” เขาพูด “ถ้าต้องควัก

กระเป๋าละก็ แดงเดียวผมก็ไม่จ่าย”
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 เขาพูดอย่างนั้นกับผู้จัดการที่พยายามจะขายไอเดียเร่ืองการสร้าง

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้พนักงานได้ออกก�าลังกาย ด้วยความคิดที่ว่าทุกคนจะ

ท�างานดีขึ้น เพราะพนักงานที่สุขภาพแข็งแรงย่อมเป็นพนักงานที่มีความสุข 

ฯลฯ บิลจับเขาโยนออกนอกห้องท�างานไปเลย

 มาวันนี้บิลเดินเข้ามาในโรงงานของผม สร้างความโกลาหลเร่ือง 

การปรับปรุงการให้บริการลกูค้า ซ่ึงน่ีไม่ใช่คร้ังแรกทีผ่มทะเลาะกับบลิด้วยซ�า้ 

เราเคยทะเลาะกันมาหลายคร้ังแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ดุเดือดเหมือนเมื่อวาน

ก็ตาม ส่ิงทีก่วนใจผมก็คอื ผมเคยเข้ากับบลิได้ดมีาก เคยคดิว่าเราเป็นเพ่ือน

กันด้วยซ�้า ย้อนไปสมัยที่ผมยังเป็นลูกน้องในทีมของเขา บางวันเราจะนั่งใน

ออฟฟิศหลงัเลิกงานและคยุกันเป็นช่ัวโมง บางคร้ังก็ออกไปดืม่ด้วยกัน ทกุคน

คิดว่าผมประจบสอพลอเขา แต่ผมคิดว่าเขาชอบผมนะ เพราะผมไม่ได้เป็น

แบบนั้น ผมแค่มีผลงานดีๆ ให้เขา เราก็เลยเข้ากันได้ดี 

 นานมาแล้วเรามีคืนสุดมันหลังการประชุมฝ่ายขายประจ�าปีที่เมือง

แอตแลนตา บิล ผม และพรรคพวกเพี้ยนๆ จากฝ่ายการตลาดขโมยเปียโน

จากบาร์ของโรงแรมและกอดคอกันร้องเพลงในลิฟต์ แขกของโรงแรมที่รอ

ลิฟต์อยู่จะเห็นประตูเปิด มีพวกเราอยู่ข้างใน ก�าลังร้องประสานเสียงเพลง

ของไอริชข้ีเมา โดยมบิีลกระหน�า่คย์ีบอร์ดอย่างสะใจ (เขาเล่นเปียโนเก่งมาก) 

หนึ่งชั่วโมงต่อมา ผู้จัดการโรงแรมก็ตามจับเราได้ทัน ถึงตอนนั้นผู้คนก็เริ่ม

เยอะเกินกว่าจะจลุฟิต์ได้ เราเลยข้ึนไปร้องเพลงบนดาดฟ้าให้คนทัง้เมอืงฟัง 

ผมต้องแยกบิลออกจากการทะเลาะกับยามสองคนที่ผู้จัดการส่งมาจัดการ 

กับเรา ช่างเป็นคนืท่ีสนุกสุดเหว่ียง บลิกับผมจบลงด้วยการชนแก้วน�า้ส้มคัน้

กันตอนรุ่งสางที่ร้านอาหารเล็กๆ อีกฟากหนึ่งของเมือง

 บิลนี่แหละคือคนที่บอกผมว่า ผมมีอนาคตที่ดีกับบริษัทนี้ เขาเป็นคน

ดึงผมเข้ามาอยู่ในสังเวียนตอนที่ผมเป็นแค่วิศวกรโครงการ ตอนนั้นผมรู้

เพียงแค่ว่าอย่างไหนถึงจะเรียกว่าท�างานหนกั เขาเป็นคนทีเ่ลอืกผมให้ไปอยู่

ส�านักงานใหญ่ บิลอีกน่ันแหละที่จัดการทุกอย่าง เพื่อให้ผมกลับไปเรียน 

จนจบเอ็มบีเอ
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 มาถึงตอนนี้ เรากลับตะโกนใส่หน้ากัน ผมไม่อยากจะเชื่อเลย

 พอถึงเวลา 07.50 น. ผมจอดรถในโรงรถใต้ตึกยูนิโค บิลและลูกน้อง

ของเขาครองตกึนี้ไปสามช้ัน ผมลงรถและเดนิไปเอากระเป๋าเอกสารทีท้่ายรถ 

วันนี้กระเป๋าหนักเอาการเพราะอัดแน่นไปด้วยรายงานและกระดาษพิมพ ์

จากคอมพิวเตอร์ ผมไม่ได้หวังว่าวันนี้จะเป็นวันดีๆ หรอก ว่าแล้วก็ออกเดิน 

หน้ามุ่ยไปที่ลิฟต์

 “อัล” 

 ผมได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลัง ผมหันหลังกลับไป เนธาน เซลวิน 

เดินตรงมาที่ผม ผมจึงยืนรอเขา

 “เป็นไงบ้าง” เขาถาม

 “ก็ดีนะ ดีใจที่ได้เจอกันอีก” ผมบอกเขา เราออกเดินไปด้วยกัน  

“ผมเห็นบันทึกเรื่องการแต่งตั้งให้คุณเป็นสตาฟของบิล ยินดีด้วยนะ”

 “ขอบคณุครับ” เขากล่าว “ผมก็ไม่รู้เหมอืนกันว่าเป็นต�าแหน่งทีค่วรไป

หรือเปล่า กับหลายๆ เรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้น่ะ”

 “ท�าไมล่ะ บิลให้คุณท�างานดึกๆ หรือไง”

 “เปล่า ไม่ใช่เร่ืองนัน้หรอก” เขาพูด แล้วก็หยดุเดนิพร้อมกับมองหน้าผม 

“ยังไม่ได้ข่าวอีกหรือ”

 “ข่าวอะไร”

 “เรื่องเกี่ยวกับฝ่ายน่ะ” เขาพูดเสียงเบา

 ผมยักไหล่ ไม่รู้หรอกว่าเขาก�าลังพูดเรื่องอะไร

 “ทัง้ฝ่ายก�าลงัจะถูกขาย” เขาพูด “ทกุคนบนช้ัน 15 ก�าลงัประสาทเสีย

กันไปหมด คุณแกรนบ้ีบอกบิลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขามีเวลาถึงส้ินป ี

ที่จะปรับปรุงผลการด�าเนินงาน ไม่อย่างนั้นทั้งฝ่ายจะถูกขาย จริงหรือเปล่า

ผมก็ไม่รู้นะ แต่ว่ากันว่าคุณแกรนบี้พูดเจาะจงเลยว่า ถ้าต้องขายทั้งฝ่าย 

บิลก็ต้องไปด้วย”

 “แน่ใจหรือ”
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 เนธานพยักหน้าและเสริมว่า “ที่แน่ๆ ออกอาการมาได้พักหนึ่งแล้ว”

 เราออกเดินอีกครั้ง

 ปฏิกิริยาแรกของผมคือ มิน่าล่ะ พักนี้บิลถึงได้ท�าตัวเหมือนคนบ้า  

ทุกอย่างที่เขาทุ่มเทท�าก�าลังตกอยู่ในอันตราย ถ้ามีบริษัทไหนมารับซื้อฝ่ายนี้

ไป บิลจะต้องตกงาน เจ้าของใหม่คงต้องจัดการกับพนักงานเก่า และที่แน่ๆ 

คงเริ่มจากต�าแหน่งบนสุดก่อน

 แล้วผมล่ะ ผมจะยงัมงีานท�าไหม เป็นค�าถามทีด่ ีอเลก็ซ์ หลงัจากได้ยนิ

เร่ืองนี้ ผมขอสันนิษฐานว่า ถ้าโรงงานถูกปิด บิลน่าจะเสนอต�าแหน่งอะไร 

สักอย่างให้ผม ปกติก็จะท�ากันแบบนั้นแหละ ซ่ึงอาจจะไม่ใช่ต�าแหน่ง 

ที่ผมต้องการ ผมรู้ว่าไม่มีโรงงานในเครือยูนิแวร์ที่ไหนต้องการผู้จัดการ

โรงงาน แต่ผมคิดว่าบิลอาจจะให้ผมกลับไปท�าในต�าแหน่งเดิม ถึงแม้ว่า 

ผมก็รู้ว่าต�าแหน่งน้ีมคีนท�าอยูแ่ล้ว และได้ยนิมาว่าบลิก็พอใจกับหมอนัน่ด้วย 

มาคิดๆ ดแูล้ว เขาพูดเหมอืนจะขู่ผมเมือ่วาน เร่ืองทีเ่ขาเปิดหวัว่าผมอาจจะ

ไม่มงีานท�า

 ฉิบละ ผมอาจจะตกงานในสามเดือนนี้สินะ

 “ฟังนะอัล ถ้ามีใครถาม คุณไม่ได้รู้เรื่องนี้มาจากผมนะ” เนธานพูด

 แล้วเขาก็เดนิจากไป ผมยนือยูค่นเดยีวตรงทางเดนิบนช้ัน 15 จ�าไม่ได้

ด้วยซ�้าว่าตัวเองเดินข้ึนลิฟต์มาอย่างไร แต่ก็ข้ึนมาแล้ว ผมจ�าได้รางๆ ว่า

เนธานคุยด้วยระหว่างทางขึ้นมา เขาพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกคน

เตรียมควักประวัติการท�างานออกมาเตรียมสมัครงาน

 ผมมองไปรอบๆ ด้วยความรู้สึกโง่เง่า ครุ่นคิดว่าตอนนี้ผมควรจะไป

ที่ไหน แล้วผมก็จ�าได้ว่ามาประชุม ผมมุ่งหน้าไปตามทางเดิน เห็นคนอื่นๆ 

ก�าลังเดินเข้าห้องประชุม 

 ผมเข้าไปนัง่ในห้อง บิลยืนอยู่ทีอ่กีฟากของโต๊ะ มเีคร่ืองฉายสไลด์ตัง้อยู่

ตรงหน้า เขาเริ่มพูด นาฬิกาบนผนังบอกเวลาแปดโมงตรง

 ผมมองไปรอบๆ เห็นคนอืน่ๆ ประมาณยีส่บิคน เกือบทกุคนมองไปทีบ่ลิ 
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หนึ่งในนั้นคือ ฮิลตัน สมิธ ซ่ึงก�าลังมองมาที่ผม เขาเป็นผู้จัดการโรงงาน

เหมือนผมนี่แหละ ผมไม่ค่อยชอบเขาเท่าไร อย่างหนึ่งคือผมไม่ชอบสไตล์

การท�างานของเขา เขาชอบน�าเสนออะไรใหม่ๆ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นต่างจาก

สิ่งที่ก�าลังท�าๆ กันอยู่ ตอนนี้เขามองมาที่ผมเหมือนก�าลังตรวจสอบอะไรอยู่ 

หรือจะเป็นเพราะผมดูตัวสั่นๆ หรือเปล่า ผมจ้องเขากลับจนเขาหันไปหาบิล

 เมื่อผมกลับไปตั้งใจฟังสิ่งที่บิลก�าลังพูด เขาก�าลังโยนเร่ืองไปที่  

อีธาน ฟรอสต์ ซ่ึงเป็นผูค้วบคมุฝ่าย เขาเป็นคนรูปร่างผอม มร้ิีวรอยเห่ียวย่น

และค่อนข้างมีอายุ ดูคล้ายยมทูตเลยล่ะ

 ข่าวเช้านี้เข้ากันดีกับยมทูตผู้ส่งสาร ไตรมาสแรกผ่านไปแล้ว และผล

ประกอบการเลวร้ายถ้วนหน้า ตอนนี้ฝ่ายของเราก�าลังประสบความยาก

ล�าบากแสนสาหัสเรื่องเงินสดหมุนเวียน เราทุกคนต้องรัดเข็มขัด

 พออธีานพูดจบ บิลก็ลกุข้ึนยนืและเร่ิมพูดอย่างดดุนัเร่ืองการรับมอืกับ

ความท้าทายนี้ ผมพยายามตั้งใจฟัง แต่หลังจากไม่ก่ีประโยค ผมก็ใจลอย  

หูได้ยินเป็นห้วงๆ

 “จ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด...” 

“เข้ากับสถานะทางการตลาดของเราในปัจจุบัน...” “โดยปราศจากการลด 

ค่าใช้จ่ายทางกลยุทธ์...” “การเสียสละที่จ�าเป็นต้องท�า...” “การปรับปรุง

ผลผลิต ในทุกๆ จุด...”

 หน้าจอเร่ิมฉายกราฟ บลิกับคนอืน่ๆ แลกเปลีย่นความเหน็เร่ืองมาตรการ

ต่างๆ อย่างไม่รู้จกัเหนด็เหนือ่ย ผมพยายามฟังอย่างมสีมาธิแต่ไม่ส�าเร็จ

 “ยอดขายของไตรมาสแรกลดลง 22 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับปีที่แล้ว...” 

“ต้นทนุรวมของวัตถุดบิเพ่ิมข้ึน...” “อตัราแรงงานทางตรงต่อช่ัวโมงเทยีบกับ

ช่ัวโมงที่จ่ายค่าแรง มีค่าตัวเลขสูงสุดในรอบสามสัปดาห์...” “ถึงตรงนี้ 

ถ้าคุณดูตัวเลขของชั่วโมงที่ใช้ ในการผลิตเทียบกับค่ามาตรฐาน ตัวเลขของ

เราขาดไปกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เรื่องประสิทธิภาพ...”
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 ผมบอกตัวเองว่าต้องรวบรวมสมาธิและตั้งใจฟัง ผมล้วงหาปากกา 

ในกระเป๋าเสื้อเพื่อเอามาจดโน้ต

 “ค�าตอบชัดเจนอยู่แล้ว” บิลพูด “อนาคตธุรกิจของเราข้ึนอยู่กับ 

ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต”

 แต่ผมดันหาปากกาไม่เจอ ผมล้วงกระเป๋าอีกข้างหนึ่ง ได้ซิการ์ติดมือ

มา ผมจ้องมองมัน ผมไม่ได้สูบซิการ์แล้ว ผมคิดอยู่อึดใจหนึ่งว่าไปได้ซิการ์

นี่มาจากไหน

 แล้วผมก็นึกขึ้นได้
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 เมือ่ 2 สปัดาห์ทีแ่ล้ว ผมสวมสทูตวัเดยีวกันนี ้ตอนนัน้ยงัเป็นช่วงเวลาดีๆ  

ที่ผมยังเช่ือว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างราบร่ืน ผมอยู่ในระหว่างการ 

เดินทาง ก�าลังเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโอแฮร์ ชิคาโก ยังมีเวลาเหลือ ผม

จึงเข้าไปนั่งคอยในห้องรับรองของสายการบินซ่ึงคลาคล�่าไปด้วยนักธุรกิจ

แบบเดียวกันกับผม ผมมองหาเก้าอี้นั่ง พอกวาดตาผ่านบรรดานักธุรกิจชาย

ในชุดสูทสามช้ินพร้อมเข็มกลัดเน็กไท และนักธุรกิจหญิงในชุดเสื้อนอก 

ดูเรียบร้อยแบบอนุรักษ์นิยม สายตาของผมก็ไปหยุดอยู่ที่ผู้ชายสวมหมวก

ทรงกลมแบบชาวยิวและใส่เส้ือกันหนาว เขาก�าลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้าง 

โคมไฟ มือหนึ่งถือหนังสือ อีกมือหนึ่งถือซิการ์ ข้างเขามีเก้าอี้ว่าง ผมปร่ี

เข้าไป ตอนก�าลังจะนั่งลงนั่นแหละ ถึงนึกขึ้นมาได้ว่าน่าจะรู้จักผู้ชายคนนี้

 การได้พบคนรู้จักท่ามกลางความวุ่นวายของสนามบินที่จอแจที่สุด 

แห่งหนึง่ของโลกเป็นเร่ืองน่าตกใจไม่น้อย ตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าใช่เขาจริงๆ 

หรือเปล่า แต่เขาเหมือนนักฟิสิกส์ที่ผมรู้จักคนหนึ่ง จะเป็นใครไปไม่ได้ 

นอกจากโจนาห์ พอผมนั่งลง เขาก็เงยหน้าจากหนังสือมาเหลือบมอง ผม

เห็นค�าถามเดียวกันโดยไม่ได้เอ่ยปาก ผมรู้จักคุณไหม  

 “โจนาห์” ผมถามเขา
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 “ครับ?”

 “ผม อเล็กซ์ โรโก จ�าผมได้ไหม”

 สีหน้าของเขาบอกผมว่าเขาไม่ค่อยแน่ใจนัก

 “ผมรู้จกัคุณนานมาแล้ว” ผมบอกเขา “ผมเป็นนกัศกึษา ได้ทนุไปเรียน

โมเดลคณิตศาสตร์ที่คุณศึกษาอยู่ จ�าได้ไหมครับ ตอนนั้นผมไว้เครา”

 ในทีส่ดุเขาก็ท�าหน้าระลกึได้ข้ึนมานดิหน่อย “จ�าได้ละ ‘อเลก็ซ์’ ใช่ไหม”

 “ครับ”

 พนกังานเสร์ิฟถามผมว่าจะดืม่อะไร ผมส่ังเหล้ากับโซดา และถามโจนาห์

ว่าจะดืม่กับผมไหม เขาตดัสินใจว่าไม่ดกีว่า เพราะเคร่ืองของเขาจะออกในไม่ช้า

 “ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ” ผมถาม

 “ยุ่ง” เขาพูด “ยุ่งมาก แล้วคุณล่ะ”

 “เหมือนกันครับ ผมก�าลังจะไปฮิวสตัน” ผมตอบ “แล้วคุณล่ะ”

 “นิวยอร์ก” โจนาห์พูด  

 เขาดูเบื่อนิดหน่อยกับการทักทายลักษณะนี้ และดูเหมือนก�าลังหาทาง

จบการสนทนา เราสองคนนั่งเงียบไปอึดใจหนึ่ง แต่เป็นอย่างไรก็เป็นกัน 

ผมมีความสามารถ (ซ่ึงควบคุมไม่เคยได้สักที) ที่จะสร้างบทสนทนาข้ึนมา

ท�าลายความเงียบนั้น

 “ตลกดีนะครับ ผมเคยวางแผนมากมายที่จะกลับไปท�างานด้านวิจัย  

แต่สุดท้ายกลับมาท�าธุรกิจเสียได้” ผมพูด “ตอนนี้ผมเป็นผู้จัดการโรงงาน 

ที่ยูนิโคครับ”

 โจนาห์พยักหน้า ดูสนใจขึ้นมาเล็กน้อย เขาสูบซิการ์อึกหนึ่ง ผมคุยต่อ 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมท�าได้แบบสบายๆ

 “จริงๆ แล้ว เพราะงานนี่แหละผมถึงต้องไปฮิวสตัน เราเป็นสมาชิก

สมาคมผูผ้ลติ และสมาคมฯ เชิญให้ยนูโิคบรรยายเก่ียวกับหุ่นยนต์อตุสาหกรรม

ในงานประชุมประจ�าปี ยูนิโคส่งผมไปเป็นตัวแทน เพราะโรงงานของผม 

มีประสบการณ์ด้านหุ่นยนต์มากที่สุด”
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 “เข้าใจละ” เขากล่าว “เป็นการคุยด้านเทคนิคหรือเปล่า”

 “ด้านธุรกิจมากกว่าเทคนิคครับ” ผมพูด แล้วก็นึกข้ึนมาได้ว่ามีอะไร 

จะอวดเขา “รอเดี๋ยวนะครับ...”

 ผมเปิดกระเป๋าเอกสาร หยบิส�าเนารายการท่ีสมาคมฯ ส่งให้ผมออกมา 

 “นี่ไงครับ” ผมกล่าวพลางอ่านรายการให้เขาฟัง “หุ่นยนต์ : ค�าตอบ

ของวิกฤตการเพิ่มผลผลิตของสหรัฐอเมริกาในสหัสวรรษใหม่... คณะ 

ผูบ้รรยายประกอบด้วยผู้ใช้งานและผูเ้ช่ียวชาญทีจ่ะมาหารือเร่ืองผลกระทบ

ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีต่อการผลิตในสหรัฐอเมริกา’”

 แต่พอผมมองกลับไปท่ีเขา โจนาห์ไม่ได้มีท่าทางประทับใจเท่าใดนัก  

ผมคิดว่าก็เขาเป็นนักวิชาการนี่นะ คงไม่เข้าใจโลกธุรกิจสักเท่าไรหรอก

 “คุณบอกว่าโรงงานของคุณใช้หุ่นยนต์ใช่ไหม” เขาถาม

 “ใช้อยู่สองสามแผนกครับ” ผมบอก

 “มันช่วยเพิ่มผลผลิตของโรงงานได้จริงๆ ไหม”

 “ได้สิครับ” ผมพูด “เราม.ี.. อะไรนะ” ผมมองไปบนเพดานนกึถึงตวัเลข 

“ตัวเลขบางจุดน่าจะปรับปรุงได้ถึง 36 เปอร์เซ็นต์”

 “จริงเหรอ... 36 เปอร์เซ็นต์เลยเหรอ” โจนาห์ถาม “งั้นบริษัทของคุณ

ก็ท�าเงินได้เพิ่มขึ้น 36 เปอร์เซ็นต์ล่ะสิ หลังโรงงานติดตั้งหุ่นยนต์ เหลือเชื่อ

จริงๆ”

 ผมอดยิ้มไม่ได้

 “แหม... ไม่ใช่หรอกครับ” ผมพูด “เราก็อยากให้ง่ายอย่างนั้น แต่มัน

ซับซ้อนกว่านั้นมาก ที่บอกว่าเพิ่มขึ้น 36 เปอร์เซ็นต์นั้น มันแค่แผนกเดียว”

 โจนาห์มองซิการ์ในมือ แล้วดับมันในที่เขี่ยบุหรี่

 “งั้นคุณก็ไม่ได้เพิ่มผลผลิตจริงๆ หรอก” เขาพูด

 ผมยิ้มค้าง

 “ผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุณพูด” ผมบอก

 โจนาห์โน้มตัวมาหาผมเหมือนกับมีความลับจะบอก และกล่าวว่า 
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“ถามอะไรหน่อยส ิ ผมจะไมแ่พร่งพรายเรือ่งนีอ้อกไปหรอก หลงัจากติดตั้ง 

หุน่ยนต์แล้ว โรงงานของคุณส่งของได้เพิม่ข้ึนอย่างน้อยๆ วันละสักช้ินไหม”

 ผมพึมพ�า “อืม ผมต้องไปดูตัวเลขก่อน...”

 “คุณไล่คนออกบ้างหรือเปล่า” เขาถาม

 ผมเอนหลังพิงพลางมองไปที่เขา เขาพูดบ้าอะไรกันนี่

 “คุณหมายถึงเราเลิกจ้างใครบ้างไหมใช่ไหมครับ จากการที่เราติดตั้ง

หุ่นยนต์น่ะหรือ” ผมพูด “ไม่มีครับ เราท�าข้อตกลงกับสหภาพแรงงานว่าจะ

ไม่เลิกจ้างเพราะตัวเลขการเพ่ิมผลผลิตดีข้ึน เราโยกคนงานไปท�างานอื่น 

แต่ก็แน่ล่ะครับ เมื่อไรที่ธุรกิจแย่ ก็ต้องมีการเลิกจ้างเป็นธรรมดา”

 “แต่หุน่ยนต์เองก็ไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายด้านคนงานของโรงงานลงใช่ไหม” 

เขาถาม

 “ไม่ครับ” ผมยอมรับ

 “งั้นบอกผมทีว่าสินค้าคงคลังลดลงไหม” โจนาห์ถาม

 ผมหัวเราะหึๆ

 “โจนาห์ก็ นี่มันอะไรกันครับ”  ผมพูดกับเขา

 “บอกผมมาเถอะน่า” เขาพูด “สินค้าคงคลังลดลงไหม”

 “ถ้าจะให้บอกตอนนีก็้ต้องบอกว่าไม่ แต่ผมคงต้องขอตรวจสอบตวัเลข

ที่แน่นอนก่อน”

 “อยากตรวจสอบก็ลองไปท�าด”ู โจนาห์พูด “แต่ถ้าตวัเลขสินค้าคงคลงั

ไม่ได้ลดลง ค่าใช้จ่ายด้านคนงานก็ไม่ได้น้อยลง แล้วบริษัทก็ไม่ได้ขายสินค้า

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงก็เห็นๆ ว่าขายไม่ได้เพราะคณุไม่ได้ส่งของเพ่ิม จะมาบอกว่าหุน่ยนต์

พวกนี้ช่วยเรื่องการเพิ่มผลผลิตของโรงงานคุณไม่ได้หรอกนะ” 

 ผมรู้สึกมวนท้องเหมือนเวลาที่คุณอยู่ในลิฟต์แล้วลิฟต์กระชาก

 “ครับ ผมพอเข้าใจทีค่ณุพูด” ผมบอกเขา “แต่ค่าประสทิธิภาพของผม

สูงขึ้นนะ ต้นทุนก็ต�่าลง”

 “แน่หรือ” โจนาห์ถามขณะปิดหนังสือ
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 “แน่ครับ จริงๆ แล้วค่าประสิทธิภาพพวกนั้นเฉลี่ยแล้วสูงกว่า  

90 เปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ต้นทุนต่อช้ินก็ลดลงมากเลย ขอบอกว่าสมัยนี้ 

ถ้าจะให้แข่งขันในตลาดได้ ต้องท�าทุกอย่างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ 

ลดต้นทุนครับ”

 เครื่องดื่มของผมมาแล้ว พนักงานเสิร์ฟวางไว้บนโต๊ะข้างๆ ผม ผมยื่น

เงินให้เธอสิบเหรียญและรอเงินทอน

 “ตัวเลขประสิทธิภาพสูงขนาดนั้น คุณคงเดินเครื่องหุ่นยนต์สม�่าเสมอ

เลยสินะ” โจนาห์พูด

 “แน่นอนทีสุ่ดครับ” ผมบอกเขา “เราต้องท�าอย่างนัน้ ไม่งัน้ก็จะสูญเสยี

เงินที่ประหยัดได้จากต้นทุนต่อช้ินไป แล้วประสิทธิภาพก็จะตกลง เร่ืองนี ้

ไม่ได้ ใช้เฉพาะกับหุ่นยนต์นะครับ แต่ใช้กับการผลิตส่วนอื่นๆ ด้วย เราต้อง

ผลติอย่างต่อเนือ่งเพ่ือความมปีระสิทธิภาพและคงความได้เปรียบด้านต้นทนุ”

 “งั้นเหรอ” เขาพูด

 “ครับ แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ”

 “อ้อ” โจนาห์กล่าว แล้วเขาก็ยิ้ม “ไม่เอาน่า บอกมาตามตรง สินค้า

คงคลังของคุณพุ่งทะลุเพดานเลยใช่ไหม”

 ผมมองหน้าเขา เขารู้ได้อย่างไร

 “ถ้าคุณหมายถึงสินค้าคงคลังระหว่างการผลิต”

 “ผมหมายถึงสินค้าคงคลังทั้งหมด” เขาพูด

 “ก็แล้วแต่ครับ บางจุดก็สูง” ผมพูด

 “แล้วทกุอย่างก็ล่าช้าใช่ไหม” โจนาห์ถาม “คณุไม่เคยส่งของได้ตรงเวลา

เลยใช่ไหม”

 “ผมยอมรับอย่างหนึ่งนะ” ผมบอกเขา “คือเรามีปัญหาใหญ่มากเรื่อง

ส่งของล่าช้า พักนี้มันเป็นปัญหากับลูกค้าเลยทีเดียว”

  โจนาห์พยักหน้า ราวกับว่านั่นเป็นสิ่งที่เขาพยากรณ์ไว้แล้ว

 “เดี๋ยวนะ ท�าไมคุณถึงรู้เรื่องพวกนี้ล่ะครับ” ผมถามเขา
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 เขายิ้มอีกครั้ง

 “แค่ลางสงัหรณ์น่ะ” โจนาห์พดู “ย่ิงไปกว่านัน้ ผมเคยเหน็อาการแบบนี้

ในโรงงานผลิตหลายแห่งมาก ไม่ได้เป็นแต่โรงงานของคุณหรอก”

 ผมพูดว่า “แต่คุณเป็นนักฟิสิกส์ไม่ใช่หรือครับ”

 “ผมเป็นนกัวิทยาศาสตร์” เขาพูด “และตอนนีอ้าจจะพูดได้ว่าผมก�าลงั

ท�างานด้านศาสตร์เกี่ยวกับองค์กร เจาะจงในองค์กรด้านการผลิต”

 “ผมไม่ยักรู้ว่ามีศาสตร์อย่างนี้ด้วย”

 “เดี๋ยวนี้มีแล้ว” เขาพูด

 “ไม่ว่าคุณจะก�าลังท�าอะไรอยู่ก็ตาม คุณได้เจาะไปที่ปัญหาใหญ่ที่สุด

ของผมสองสามข้อ เรื่องนี้ต้องยกให้คุณเลย” ผมบอกเขา “ท�าไม..”

 ผมหยุดพูดเพราะโจนาห์ร้องออกมาเป็นภาษาฮีบรู เขาเอามือล้วง

กระเป๋ากางเกงเพื่อควักนาฬิกาเรือนเก่าขึ้นมาดู

 “ขอโทษนะอเลก็ซ์ ผมต้องรีบไปแล้ว ไม่ง้ันจะตกเคร่ือง” เขาลกุข้ึนยนื

และเอื้อมมือไปหยิบเสื้อโค้ต

 “แย่จัง” ผมพูด “ผมสนใจเรื่องที่คุณก�าลังพูดอยู่เชียว”

 โจนาห์ชะงัก “ถ้าคุณนึกถึงเรื่องที่เราคุยกัน คุณอาจจะดึงโรงงานออก

จากความเดือดร้อนได้นะ”

 “เอ... หรือผมจะท�าให้คณุเข้าใจไขว้เขว” ผมบอกเขา “เรามปัีญหาเลก็ๆ 

น้อยๆ ก็จริง แต่ผมไม่ได้บอกว่าโรงงานก�าลังเดือดร้อนนะ”

 เขาจ้องตาผม ผมคิดว่าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 “แต่จะบอกอะไรให้” ผมได้ยินตัวเองพูดขึ้น “ผมพอมีเวลา ให้ผมเดิน

ไปส่งคุณที่เครื่องได้ไหมครับ คุณจะว่าอะไรไหม”

 “ไม่เลย” เขาพูด “แต่เราต้องรีบหน่อยนะ”

 ผมลุกขึ้นยืนพลางคว้าเสื้อโค้ตและกระเป๋าเอกสาร เครื่องดื่มของผม

ยังตัง้อยู่ตรงนัน้ ผมจบิอกึหนึง่แล้วก็วางลง โจนาห์เดนิตวัปลวิไปทีป่ระตแูล้ว 

เขารอให้ผมเดนิตามทนั จากน้ันเราสองคนก็ก้าวออกไปตามทางเดนิทีม่ผีูค้น
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รีบเร่งทุกหนแห่ง โจนาห์สาวเท้ายาวๆ ผมต้องเร่งฝีเท้าตามให้ทัน

 “ผมอยากรู้” ผมบอกโจนาห์ “อะไรท�าให้คุณสงสัยว่าโรงงานผมเร่ิม 

ผิดปกติ”

 “ก็คุณบอกผมเอง” โจนาห์พูด

 “ผมไม่ได้บอกสักหน่อย”

 “อเล็กซ์” เขาพูด “จากค�าพูดของคุณเห็นได้ชัดๆ ว่าคุณไม่ได้บริหาร

โรงงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบที่คุณคิดหรอก แต่ท�าส่ิงตรงกันข้าม คุณ

ก�าลังบริหารอย่างไร้ประสิทธิภาพมาก”

 “แต่เครื่องมือวัดผลไม่ได้บอกอย่างนั้นนี่ครับ” ผมบอกเขา “คุณก�าลัง

จะบอกผมว่าลูกน้องผมรายงานผิดๆ อย่างนั้นหรือครับ พวกนั้นก�าลังโกหก

ผมหรืออย่างไร”

 “เปล่า” เขาพูด “ลูกน้องคุณไม่ได้โกหกคุณหรอก แต่เครื่องมือวัดผล

ต่างหากที่โกหกคุณอยู่”

 “ครับ ก็จริง บางครั้งเราก็ปั้นตัวเลขบ้าง แต่ใครๆ ก็ท�ากันอย่างนี้”

 “คุณก�าลังหลงประเด็น” เขาพูด “คุณคิดว่าก�าลังบริหารโรงงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ แต่คุณก�าลังคิดผิด”

 “ผมคิดผิดตรงไหน ไม่เห็นจะต่างจากที่ผู้จัดการคนอื่นคิดเลย”

 “ถูกเผงเลยน่ะสิ” โจนาห์พูด

 “หมายความว่ายงัไงกันแน่” ผมถาม เร่ิมรู้สกึว่าถูกดแูคลนอยูสั่กหน่อย

 “อเล็กซ์ ถ้าคุณเหมือนกับคนอื่นๆ ในโลกนี้ ก็แปลว่าคุณก�าลังยอมรับ

อะไรหลายๆ อย่างโดยที่ไม่ตั้งค�าถามว่าจริงๆ แล้วคุณไม่ได้คิดอะไรเลย”  

โจนาห์พูด

 “โจนาห์ ผมคิดตลอดเวลานะครับ” ผมบอกเขา “มันเป็นส่วนหนึ่งของ

งานผม”

 เขาส่ายศีรษะ

 “อเลก็ซ์ บอกผมอกีทซิีว่าท�าไมคณุถึงคิดว่าหุน่ยนต์คอืการปรับปรุงการ
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ด�าเนินงานครั้งใหญ่”

 “เพราะมันท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น” ผมพูด

 “แล้วการเพิ่มผลผลิตคืออะไร”

 ผมคิดไปชั่วครู่หนึ่ง พยายามจะนึกให้ออก

 “ตามที่บริษัทเราให้ค�าจ�ากัดความไว้” ผมบอกเขา “มีสูตรที่เราใช้ 

ประมาณว่าเป็นค่าที่เพิ่มเข้าไปต่อพนักงานเท่ากับ...”

 โจนาห์ส่ายศีรษะอีกครั้ง

 “ลืมนิยามที่บริษัทของคุณให้ไว้ไปเถอะ จริงๆ แล้วการเพ่ิมผลผลิต 

ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นหรอก” เขาพูด “ลืมพวกสูตรนั่นไปก่อน แล้วบอกผม

ตามความเข้าใจของคุณเอง จากประสบการณ์ของคุณ การท�างานอย่างมี

ประสิทธิภาพหมายความว่าอย่างไร”

 เราเร่งฝีเท้าตรงหวัมุม ผมเหน็ว่าตรงหน้าเป็นเคร่ืองตรวจจบัโลหะและ

เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยัเลยตัง้ใจจะหยดุลาเขาตรงนัน้ แต่โจนาห์ไม่ได้

เดินชะลอลง

 “บอกผมมาซิ การท�างานอย่างมีประสิทธิภาพหมายความว่าอย่างไร” 

เขาถามอีกครั้งขณะเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ เขาพูดมาจากอีกด้านของ

เครื่อง “กับตัวคุณเองน่ะ มันหมายความว่าอย่างไร”

 ผมวางกระเป๋าเอกสารลงบนสายพานและเดนิตามเขาเข้าไป สงสัยว่า

เขาต้องการได้ยินอะไรกันแน่

 ผมบอกเขาขณะอยู่อีกฟากหนึ่งว่า “ผมคิดว่ามันน่าจะหมายถึงผมท�า

อะไรส�าเร็จสักอย่าง”

 “ถูกเผงเลย” เขาพูด “แต่คุณท�าอะไรส�าเร็จในแง่ไหนล่ะ”

 “ในแง่เป้าหมาย” ผมพูด

 “ถูกต้อง” โจนาห์พูด

 เขาล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสือ้เช้ิตใต้สเวตเตอร์ และดงึซิการ์ออกมายืน่

ให้ผม
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 “ของขวัญตอบแทนจากผม” เขาพูด “เมื่อคุณท�างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ คุณก็ท�าอะไรส�าเร็จบางอย่างในแง่ของเป้าหมายใช่ไหมล่ะ”

 “ใช่ครับ” ผมพูดขณะดึงกระเป๋าเอกสารออกมาจากสายพาน

 เรารีบเดนิเร่งจนผ่านประตข้ึูนเคร่ืองแล้วประตเูล่า ผมพยายามสาวเท้า

ให้ทันโจนาห์

 แล้วเขาก็พูดขึ้นว่า “อเล็กซ์ ผมได้ข้อสรุปว่าการเพิ่มผลผลิต คือการ

ท�าให้บริษัทเข้าไปใกล้เป้าหมาย และทกุๆ การกระท�าทีท่�าให้บริษัทเข้าไปใกล้

เป้าหมาย นัน่แหละคือการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ ส่วนการกระท�าที่ไม่น�า

บริษัทเข้าใกล้เป้าหมาย นัน่ไม่ใช่การท�างานอย่างมปีระสิทธิภาพ คณุตามผม

ทันไหม”

 “ทันครับ แต่... จริงหรือครับ โจนาห์ นั่นก็แค่สามัญส�านึกธรรมดาๆ 

ไม่ใช่เหรอ” ผมบอกเขา

  “มันเป็นตรรกะที่เรียบง่าย” เขาพูด

  เราหยุดเดิน ผมมองเขายื่นตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์

 “แต่มันง่ายไปหน่อย” ผมบอกเขา “มันไม่ได้บอกอะไรผมเลย ถ้าผม

เคลื่อนเข้าหาเป้าหมาย แปลว่าผมท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าไม่ใช่ 

แปลว่าผมท�างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ แล้วยังไง”

 “สิง่ทีผ่มก�าลังบอกคณุก็คือ การเพ่ิมผลผลติจะไม่มคีวามหมายอะไรเลย 

ถ้าคุณไม่รู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร” เขาบอก

 เขารับตั๋วและเริ่มเดินไปที่ประตูขึ้นเครื่อง

 “โอเค” ผมพูด “คุณจะมองอย่างนั้นก็ได้ เป้าหมายหนึ่งของบริษัทผม

คือการเพ่ิมผลส�าเร็จในการผลิต เพราะฉะนั้นเมื่อไรที่ผมเพิ่มประสิทธิผล 

นั่นแปลว่าผมท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ฟังดูก็มีเหตุผลดี”

 โจนาห์หยุดนิ่ง เขาหันกลับมาหาผม

 “คุณรู้ไหมว่าปัญหาของคุณอยู่ตรงไหน” เขาถามผม

 “รู้สิครับ” ผมพูด “ผมต้องเพิ่มประสิทธิผลให้ดีกว่านี้”
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 “เปล่า นัน่ไม่ใช่ปัญหาของคณุหรอก” เขาบอก “ปัญหาของคณุคอืคณุ

ไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรต่างหาก อ้อ... แล้วไม่ว่าจะบริษัทไหน ก็มีเป้าหมาย

แค่หนึ่งเดียวเท่านั้น”

 ประโยคนั้นท�าให้ผมชะงักไปอึดใจหนึ่ง โจนาห์เร่ิมสาวเท้าไปที่ประตู 

ขึ้นเครื่องอีกครั้ง ดูเหมือนคนอื่นๆ จะขึ้นเครื่องกันไปหมดแล้ว เหลือเพียง

เราสองคนตรงบริเวณรอขึ้นเครื่อง ผมเดินตามเขาไปติดๆ

 “รอเดี๋ยวครับ คุณหมายความว่าอย่างไร ผมไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไร 

ผมรู้สิว่าเป้าหมายคืออะไร” ผมบอกเขา

 ถึงตอนนี้ เรามาอยู ่ตรงประตูเคร่ืองบินแล้วโจนาห์ก็หันมาหาผม 

พนักงานต้อนรับในเครื่องบินมองมาที่เรา

 “จริงหรือ งั้นบอกผมหน่อย เป้าหมายขององค์กรการผลิตของคุณ 

คืออะไร” เขาถาม

 “เป้าหมายก็คือการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่เราจะท�าได้” 

ผมบอกเขา

 “ผิด” โจนาห์พูด “ไม่ใช่หรอก เป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร”

 ผมจ้องหน้าเขาอย่างว่างเปล่า พนักงานต้อนรับโน้มตัวออกมานอก

ประตูเครื่อง

 “มีผู้ โดยสารที่จะขึ้นเครื่องไหมคะ”

 โจนาห์พูดกับเธอว่า “รอเดีย๋วนะครับ” แล้วหันมาหาผม “เร็วส ิอเลก็ซ์ 

เร็วเข้า ถ้าคุณรู้ก็ตอบผมมาว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริง”

 “อ�านาจ” ผมเสนอ

 เขาท�าหน้าแปลกใจ “อมื ไม่เลว อเล็กซ์ แต่คณุไม่ได้อ�านาจเพียงเพราะ

ผลิตอะไรสักอย่างหรอกนะ”

 พนกังานต้อนรับเร่ิมหัวเสีย “ผู้ โดยสารคะ ถ้าจะไม่ข้ึนเคร่ืองก็ต้องกลบั

ไปที่อาคารผู้ โดยสารนะคะ” เธอท�าเสียงเย็นชา

 โจนาห์ไม่ใส่ใจเธอ “อเล็กซ์ คุณจะไม่เข้าใจความหมายของค�าว่าการ
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56 THE GOAL กระบวนการเพ่ือการปรับปรุงที่ไม่หยุดยั้ง

เพ่ิมผลผลิตเลย ถ้าคณุไม่รู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร ไม่อย่างนัน้คณุก็แค่

ก�าลังเล่นเกมกับค�าและตัวเลขเท่านั้นเอง”

 “ก็ได้ งั้นก็ส่วนแบ่งการตลาด” ผมบอกเขา “นั่นแหละเป้าหมายล่ะ”

 “ใช่หรือ” เขาถาม

 เขาก้าวขึ้นเครื่อง

 “เดี๋ยวสิครับ จะไม่บอกผมหน่อยหรือ” ผมร้องเรียกเขา

 “คิดสิ อเล็กซ์ แล้วคุณจะพบค�าตอบด้วยตัวคุณเอง” เขาพูด  

 เขาย่ืนตัว๋ให้พนกังานต้อนรับ มองหน้าผมและโบกมอืลา ผมยกมอืโบก

กลับ และพบว่าในมือยังถือซิการ์ที่เขาให้ ผมหย่อนมันลงในกระเป๋าเสื้อสูท 

พอเงยหน้าข้ึนอีกคร้ังเขาก็ไปแล้ว เจ้าหน้าที่หน้าประตูข้ึนเคร่ืองเดินมา 

บอกผมด้วยเสียงราบเรียบว่าเธอจะปิดประตูแล้วSAMPLE 
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